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Sammendrag 

Denne masteroppgaven tar for seg hvordan fortetting og urbanisering av regionbyer i 

Osloområdet kan føre til høyere prisnivå i regionbyene enn i omlandet rundt. Det utforskes 

også om prisgradienten fra senter til periferi blir brattere over tid i takt med økt urbanisering 

av regionbyene fra 2004 til 2017. Planlegging for en mer flerkjernet Osloregion med fokus på 

vekst i regionbyene kan føre til at regionbyene blir viktigere sentre i regionen, og dermed 

også mer attraktive på boligmarkedet. Monosentrisk teori om urbane boligmarkeder antar en  

forenklet modell av byer, der boligprisene synker ut fra det urbane senteret i takt med økende 

transportkostnader. Reelle byer er imidlertid mer komplekse og denne oppgaven undersøker 

om det finnes noen sammenheng mellom urban fortetting og høyere boligprisnivå i 

regionbyer ved å gjennom regresjonsanalyser kontrollere for en rekke andre egenskaper som 

kan påvirke boligprisene i ulike avstander fra regionbyene. Oppgaven konkluderer med at det 

er en svak tendens til at prisnivået er høyere i regionbyene enn omlandet rundt, samt at 

prisgradientene er brattere i perioden 2015-2017 enn i 2004-2006. Imidlertid ser det ut til at 

nærhet til Oslo i noen tilfeller har mer å si for boligprisene i forstadsområdene enn nærhet til 

regionbyene. 
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Takk til veiledere Per Gunnar Røe og Rolf Barlindhaug som har vært til stor hjelp gjennom 

hele arbeidet og prosessen med skrivingen av denne masteroppgaven. Spesiell takk til Per 

Gunnar med hjelp til å komme i gang med prosjektet og med gode tilbakemeldinger og 

diskusjoner de siste ukene før levering. En spesiell takk går også til Rolf for verdifulle og 

lærerike samtaler og tilbakemeldinger, spesielt med tanke på analyser og teori om 

boligmarkedet. 
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Denne masteroppgaven er del av forskningsprosjektet Smart Mobility Suburbs (SMS), som er 
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Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo, Norsk Institutt for By- og 

Regionsforskning (NIBR) og Transport-økonomisk Institutt (TØI). SMS fokuserer på energi-

smarte mobilitetsløsninger i forstadsområder, endring av mobilitetsmønster og endringer i by- 

og regional planlegging. 
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1 Innledning 

Klimaendringer og utslipp av drivhusgasser utgjør en trussel mot dagens samfunn og verden 

slik den er i dag, og endringer må gjøres for å finne en løsning på dette problemet. I dag bor 

over halve verdens befolkning i byer (WHO 2016). Byer dekker en veldig liten del av jordas 

overflate, mens en veldig stor andel av verdens befolkning lever i nettopp disse områdene. 

Flere mennesker vil fortsette å flytte inn til byene i fremtiden, og dette vil gjøre byer til 

viktige steder å begynne å redusere utslipp, da mange mennesker på ett sted øker de 

individuelle utslippene. I følge artikkel 2 i Parisavtalen på det gjøres en innsats for å holde 

gjennomsnittlige globale temperaturer under 1.5 grader celsius sammenliknet med med pre-

industrielle gjennomsnitt (UN 2015:.3). For å nå dette målet må vi endre hvordan vi lever, 

forbruker og reiser. Transport er en av de største bidragsyterne til utslipp av drivhusgasser, og 

bidrar omlag 20-25 prosent av de globale utslippene, denne andelen blir antatt å øke til 30.50 

prosent i 2050 (Fulgestvedt m.fl. 2008: 454-458). 

1.1 Kompakte byer og daglige reisemønstre 

En viktig og politisk vedtatt strategi for å redusere utslipp fra byer er fortetting 

(Plansamarbeidet 2015). For å oppnå dette må utbyggingsplaner som fører til byspredning, 

som vil si at byer vokser utover med lav tetthet, unngås, mens politiske retningslinjer og 

utbyggingsplaner må fokusere på å fortette urbane områder, slik at flere mennesker er 

konsentrert på et mindre område. Det blir antatt at mer befolkningstette urbane områder kan 

endre folks daglige mobilitetmønstre ved å redusere de totale avstandene mellom for 

eksempel hjem, arbeid, skole barnehage, butikker og andre fasiliteter brukt i hverdagen, som 

igjen fører til mindre bilbruk og mindre utslipp (Newman & Kenworthy 1989; Næss 2012; 

Høyer & Holden 2003; Newman & Kenworthy 2015; Ng 2010; Gaigné, Riou & Thisse 2012). 

Kortere avstander vil gi kortere reiseavstand og reisetid. Mange husholdninger gjennomgår 

mange reiser i løpet av hverdagen og andelen tid de bruker for å reise fra sted til sted kan være 

en viktig faktor i dagliglivet deres. Å gjøre avstander kortere gjør det enklere og raskere å nå 

stedene de må til i løpet av en dag, men kan også gi insentiver til å endre transportmiddel fra 

personbil til mer bærekraftige transportmiddel som kollektivtransport, gåing og sykling. Dette 

kan oppnås ved fortetting og dermed kortere avstander, da mer tett befolkede områder gjør det 

enklere å opprette effektive kollektivtransportsystem da det finnes flere personer som kan 
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bruke kollektivtransporten. Andre designelementer kan også brukes for å få flere til å endre 

transportmiddel. Tilrettelegging av veinettet for kollektivtransport, gåing og sykling, sammen 

med tiltak mot privatbilisme som brede fortau, gågater, sykkelstier, kollektivfelt, få 

parkeringsplasser og skatter på for eksempel bensin eller rushtidsavgift (Cervero & 

Kockelman 1997; Næss, Røe & Larsen 1995; De Vos & Witlox 2013). Siden begynnelsen av 

1900-tallet har både politikere og forskere i Europa og Nord-Amerika prøvd å påvirke 

menneskers mobilitetsmønstre ved å endre den urbane formen, da empiriske bevis på at dette 

er mulig er overbevisende (Newman & Kenworthy 1989; Næss 2012; De Vos & Witlox 

2013). 

En liknende strategi som har blitt spesielt utbredt i Europa og Skandinavia på et lavere nivå er 

fortetting rundt kollektivknutepunkt (Cervero 2006). Disse typene utbygging skal ha mange 

av de samme effektene på mobilitetsmønstre som generell fortetting i en by. Slik fortetting av 

boliger og andre fasiliteter rundt kollektivknutepunkt gjør hverdagsreiser kortere, 

tilrettelegger for bruk av kollektivtransport, sykling og gåing, samt gjør det mer upraktisk å 

bruke privatbil i urbane områder, blant annet ved at det meste av fasiliteter og service ligger 

innenfor gå- eller sykkelavstand, eller kan nås lett med kollektivtransport. Denne typen 

fortetting rundt kollektivknutepunkt er ikke kun nyttig i og i nærheten av bysentre, men kan 

også ha stor nytte i utkanten av en by, i forstedene eller i regionbyer. Slik utbygging i 

utkanten av byer kan over tid føre til en by med mer polysentrisk karakter enn en 

monosentrisk byform med kun ett senter. Polysentriske byer kan i seg selv være mer 

bærekraftige ved at folk får kortere reiseavstand og ikke trenger å reise hele veien til 

bysenteret da fasiliteter og tilbud er tilgjengelige i sekundærsentere nærmere hjemmet (Næss 

2012; Næss & Strand 2018; Engebretsen, Næss & Strand 2018). 

1.2 Fortetting og boligpriser 

Det er gjennomført mye forskning på effekten av kompakte byer og fortetting rundt 

kollektivknutepunkt på folks daglige reisemønster, og hvordan disse fortettingsprosessene kan 

bidra til mer bærekraftige byer (Newman & Kenworthy 1989; Næss 2012). Selv om det er 

viktig å forstå de bakenforliggende mekanismene for disse effektene for å gjøre byer mer 

bærekraftige og mindre avhengig av privatbilisme, er det også viktig å forske på hvordan 

urban fortetting i seg selv og fortetting i regionbyer spesielt påvirker boligsammensetningen 

av ulike boligtyper og boligstørrelser, samt om det fører til demografiske endringer i disse 
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områdene. Hvordan fortetting av urbane områder kan påvirke boligpriser er også et viktig 

tema, da priser kan øke i nylig fortettede urbane områder på grunn av økt attraktivitet og dette 

kan igjen lede til at mindre ressurssterke husholdninger kan bli ekskludert fra visse områder. 

For eksempel vil et område med høy befolkningstetthet ofte bestå av leiligheter av mindre 

størrelse fremfor store eneboliger for å få plass til flere folk (DiPasquale 1996). Denne 

foretrukne boligtypen vil dermed kunne passe bedre for visse typer husholdninger, som 

enslige, barnløse par og eldre, mens andre ikke synes slike boliger vil være passende for barn, 

samt at slike boliger er relativt kostbare i forhold til andre boligtyper  (Clark & Onaka 1983; 

Schwanen, Dijst & Dieleman 2005; Hedman, Ham & Manley 2011). 

Hvis fortetting av urbane områder fører til økte boligpriser, samt ulike boligtyper og -

størrelser i disse områdene, og dette igjen fører til demografiske endringer hvor noen typer 

husholdninger eller mindre ressurssterke blir ekskludert, kan dette være en problematisk 

endring. Hvis visse inntektsgrupper blir ekskludert fra disse typene områder kan det føre til 

mindre rettferdige byer med høyere grad av sosioøkonomisk segregasjon, hvor noen 

husholdninger får dårligere tilgang til godt tilgjengelig kollektivtransport, lett vei til jobb, 

skole, butikker og andre fasiliteter (Banister 2008; Fainstein 2010). Dette kan tvinge de 

mindre ressurssterke og større husholdninger til å være mer avhengig av privatbil, samtidig 

som bileierskap og bilkjøring kan bli dyrere i fremtiden ved økt skattlegging av bilbruk. 

Dermed vil disse husholdningene få ekstra utgifter i tillegg til å være mindre velstående fra 

før og økonomiske ulikheter kan derfor øke. Forskere som Campbell (2007) har poengtert at 

byplanleggere arbeider i det han kaller ’planleggernes triangel’, mellom bærekraftig utvikling, 

økonomisk utvikling og sosiale konsekvenser, og at planleggere må forsøke å løse 

problemene og konfliktene som oppstår når disse tre målene møtes. Det er imidlertid viktig å 

huske at noen typer husholdninger som for eksempel familier med barn kan ha andre 

boligpreferanser og ønsker kanskje ikke å bo i slike områder nettopp fordi det er små boliger 

og lite uteareal (Schwanen, Dijst & Dieleman 2005). 

1.3 Forskningsspørsmål 

Som forklart over er det viktig å forstå hvordan fortetting påvirker boligpriser, boligtyper og 

boligstørrelser hvis målet er å utvikle en by som ikke kun er bærekraftig, men også en 

rettferdig by som ikke er segregert i stor grad eller ekskluderer noen grupper fra å ha god 

tilgang på fasiliteter og like muligheter. Empirisk forskning på feltet har gitt veldig ulike 
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resultat, i noen tilfeller motstridene, da noen studier har konkludert med økte nivåforskjeller i 

boligpriser i fortettede områder i forhold til omlandet, mens andre har rapportert ingen 

endring eller til og med en svak nedgang i boligpriser (Kahn 2007; Wassmer & Baass 2006). 

Fortetting rundt kollektivknutepunkt i regionbyer er en viktig strategi for mer bærekraftige 

byer, og kan påvirke folks daglige reisemønster og muligens få dem til å endre valg av 

transportmiddel og det er derfor viktig å få mer forskning på hvordan dette også kan påvirke 

boligpriser og folks muligheter til å bo i slike områder. I denne masteroppgaven skal det 

fokuseres på hvordan fortetting i regionbyer kan påvirke boligpriser, boligtyper og 

boligstørrelser i regionbyene og om det har vært noen endring i dette over tid. 

Hovedproblemstilllingen i denne masteroppgaven er dermed: 

Har boligene i regionbyene høyere prisnivå enn i omlandet rundt? 

Under denne hovedproblemstillingen er det formulert tre forskningsspørsmål som peker på 

hvilke aspekter man er ute etter å besvare i denne oppgaven. De to første under-

problemstillingene bygger på monosentrisk teori om urbane boligmarkeder (Ricardian rent), 

der boligpriser øker i bykjernen grunnet bedre tilgjengelighet til fasiliteter og arbeidsmarked i 

bykjernen (DiPasquale & Wheaton 1996). Dette mønsteret må antas å påvirke også mindre 

sentere i arbeidsmarkedet, som regionbyer, da studier har funnet ’topper’ av høyere 

boligpriser i slike mindre byer og tettsteder utenfor storbyer (De Bruyne & Van Hove 2013; 

Dublin & Sung 1987). Boligpristeori viser også til at høyere tomtepriser i slike områder kan 

gi insentiver til fortetting, og at fortettingen i seg selv kan påvirke boligprisene til å bli enda 

høyere i disse områdene (DiPasquale & Wheaton 1996). Slik blir boligpriser i følge teorien 

påvirket av tilgang til fasiliteter og muligheter i bykjernen, samt fortetting i seg selv. Denne 

oppgaven vil dermed undersøke om fortetting og urbaniseringsprosesser i regionbyene har 

påvirket boligprisene i disse områdene. Det første forskningsspørsmålet omhandler likt som 

hovedproblemstillingen hvordan regionbyenes boligprisnivå er i forhold til omlandet, men 

formulerer spørsmålet slik: 

Er boligprisene høyere i regionbyene enn i omlandet rundt og avtar 

prisene med økende avstand fra regionbyene? 

Det neste forskningsspørsmålet fokuserer på nivåendringer i boligprisene over tid, da denne 

oppgaven vil analysere to ulike tidspunkt og utforske om det har vært en signifikant økning i 
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boligprisnivået i regionbyene i forhold til områdene rundt mellom disse tidspunktene. 

Forskningsspørsmål nummer to er dermed formulert slik: 

Har nivåforskjellen mellom boligpriser i regionbyene og omlandet rundt 

blitt større i takt med økt fortetting og urbanisering av regionbyene? 

Ved å kontrollere for en del aspekter ved boligen som også kan påvirke pris, samt analysere to 

ulike tidspunkt vil man dermed kunne si noe om det finnes nivåforskjeller i boligprisene i 

regionbyene og de mer perifere områdene utenfor, samt om disse nivåforskjellene øker over 

tid. Slike nivåforskjeller vil tyde på at fortettings- og urbaniseringsprosesser i regionbyene 

fører til økte boligpriser i disse områdene. Hovedhypotesen om boligpriser blir dermed at 

boligprisene i regionbyene vil være høyere relativt til boligprisene i omlandet rundt, samt at 

denne nivåforskjellen i boligpriser vil ha økt i perioden 2015-2017 i forhold til 2004-2006. 

Det siste forskningsspørsmålet er basert på en hypotese om at fortetting og urbanisering av 

regionbyene også vil føre til en økt andel leiligheter og små boligstørrelser. 

Forskningsspørsmålet vil besvares gjennom deskriptiv analyse og kart, da 

forskningsspørsmålene om boligpriser vil være hovedfokus i regresjonsanalysene i kapittel 7. 

Datasettet i kartene er basert på boligomsetninger og gir ikke fullstendige tall på boligtyper og 

boligstørrelser i kommunene. Andel boligtyper og visse boligstørrelser som blir omsatt kan 

avvike noe fra tall i boligpopulasjonen, blant annet omsettes leiligheter (og dermed ofte 

boliger av mindre størrelse) oftere enn andre boligtyper, noe som kan føre til skjevheter. 

Kartene viser likevel et verdifullt romlig aspekt, og de deskriptive analysene av boligtyper og 

-størrelser vil i tillegg inneholde statistikk fra SSB om hele boligpopulasjonen i kommunene. 

Det tredje forskningsspørsmålet omhandler boligtyper og om andelen leiligheter og boliger av 

mindre størrelse er høyere i regionbyene og om andelen har endret seg fra 2004-2006 til 

2015-2017: 

Er det en høyere andel leiligheter og boliger av mindre størrelse 

i regionbyene i forhold til omlandet og har denne andelen økt over tid? 

Ved å inkludere ikke kun boligpriser, men også boligtype og størrelse i 

forskningsspørsmålene, er det mulighet til å undersøke flere aspekter ved fortetting og 

urbanisering av regionbyene. Samtidig vil ulike husholdninger ofte ha ulike boligpreferanser, 

og ved å også ta hensyn til hvordan fortetting kan påvirke hvilke boligtyper som i større grad 
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er tilgjengelig i fortettede områder, vil det være mulig å belyse om det kan bli en endring i 

demografien i disse områdene. Det vil imidlertid ikke bli gjennomført demografiske analyser i 

denne oppgaven, men temaet vil bli diskutert i forhold til teori. Som nevnt tidligere virker det 

logisk at fortettede områder vil bestå av en større andel leiligheter enn eneboliger, siden man 

får plass til flere personer på et mindre område hvis denne typen bolig blir bygget. Dette kan 

føre til at visse typer husholdninger som tiltrekkes av en urban livsstil og ikke ser noe 

problem med liten plass eller mangel av hage vil velge å bo i slike områder 

1.4 Boligmarkedet og klimastrategier for    

Osloregionen 

Boligmarkedet i Osloregionen1 har de siste årene vært under stort press, med boligpriser som 

har hatt sterk vekst i flere år. Mens den nasjonale gjennomsnittlige økningen fra tredje kvartal 

2015 til samme kvartal 2016 kun lå på åtte prosent, har den sterkeste veksten i boligpriser 

vært i Oslo og Bærum, hvor økningen samme periode lå på 17,9 prosent (SSB 2016). 

Boligtypene som har økt mest i pris har vært blokkleiligheter og mindre boliger som rekkehus 

med en økning på henholdsvis 19,7 og 18 prosent, mens større eneboliger kun hadde en 

prisøkning på 12,7 prosent (SSB 2015). Man hører i dag ofte om unge som har store 

problemer med å komme inn på boligmarkedet på grunn av priser og høyt krav om egenandel, 

og mange får hjelp av ressurssterke foreldre for å ha mulighet til å kjøpe sin første bolig (TV2 

2018). Imidlertid er det ikke alle som har foreldre eller andre familiemedlemmer som har 

mulighet til å hjelpe med store summer til egenandel for bolig i Osloregionen, og dette gjør 

det stadig vanskeligere for en stor gruppe mennesker å ha mulighet til å komme inn på 

boligmarkedet i Osloregionen. Dermed er det viktig at strategier som fortetting og 

urbanisering i regionbyer ikke fører til at denne trenden blir styrket ytterligere og fører til mer 

segregasjon i boligmarkedet. 

Et eksempel på at politikere gjør endringer i byens utforming for å endre folks reisemønstre er 

det såkalte ’grønne skiftet’ som har blitt en viktig klima- og energistrategi for Oslo kommune 

for å nå mål om sterkt reduserte utslipp, gjøre Oslo en mer bærekraftig by og en nasjonalt og 

internasjonalt anerkjent klimaby. Målet er å redusere utslipp av drivhusgasser med 50 prosent 

sammenlignet med 1991-nivå før 2030 og å være fossilfrie innen 2050 (Oslo kommune 2016). 

                                                 
1 Med Osloregionen menes her 62 kommuner i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold, 

innenfor 10 mil fra Oslo (SSB 2010). 
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Andre mål direkte relatert til tema i denne oppgaven er at all vekst i persontransport i 

Osloregionen skal skje med kollektivtransport, sykling og gange, samt at all kollektivtransport 

skal drives av fornybar energi innen 2020. Nye utbygginger og fortetting skal skje rundt 

jernbanestasjoner, T-banestasjoner og kollektivknutepunkt samtidig som kollektivtilbudet skal 

utvides (Oslo Kommune 2016). 

I desember 2015 ble «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» vedtatt. 

Hovedmålene likner på målene nevnt i Oslo kommunes klima- og energistrategi og 

omhandler at Osloregionen skal være bærekraftig og konkurransedyktig, ha et effektivt 

transportsystem basert på bærekraftighet og lite bruk av personbil, samt et arealeffektivt og 

flerkjernet utbyggingsmønster (Plansamarbeidet 2015). Slike strategier blir imidlertid satt i 

gang uten store utredninger om hvordan dette også kan påvirke boligpriser og dermed også 

demografien i de aktuelle områdene og andel segregasjon i Osloregionen. Denne planen vil 

bli gått inn på i ytterligere detalj i kapittel 3. 

1.5 Analyse 

I denne oppgaven vil det bli forsøkt å finne svar på om fortetting rundt kollektivknutepunkt 

påvirker boligpriser, boligtype og boligstørrelse, da dette er et viktig spørsmål hvis den 

bærekraftige byen også skal være en rettferdig by, med mangfold, demokrati og likhet 

(Fainstein 2010). Oslo har høye ambisjoner om å bli en ledende klimaby, men har også et 

boligmarked under press, med priser som har steget så mye at folk har problemer med å 

komme inn på markedet. Boligpriser er generelt høyere i bykjerner og i kompakte og urbane 

områder som tilbyr ulike fasiliteter og arbeidsplasser (De Bruyne & Van Hove 2013; Dublin 

& Sung 1987; DiPasquale &Wheaton 1996). Målet med denne oppgaven er å undersøke om 

boligpriser i regionbyer har økt som følge av fortetting, urbanisering og tilgang til 

kollektivknutepunkt, samt om denne fortettingsprosessen påvirker boligstørrelser og 

boligtyper. 

For å analysere effekten fortetting og urbanisering har på boligpris, -type og -størrelse er det 

valgt ut fire regionbyer i Akershus som vil bli analysert. Disse er Ski i Ski kommune, 

Lillestrøm i Skedsmo kommune, Asker i Asker kommune og Sandvika i Bærum kommune. 

Det er gjennomført regresjonsanalyser i et longitudinelt design hvor to ulike tidsperioder 

(2004-2006 og 2015-2017) vil bli analysert for hver av kommunene. Kollektivknutepunktene 
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i disse byene er valgt som et mål på hvor sentrum er, og er i tillegg viktige for tilgjengelighet 

til bykjernen i Oslo. På denne måten vil det kunne sies noe om mønsteret av boligpriser, -

typer og størrelser i regionbyene, og om prisnivået i regionbyene er høyere enn prisnivået i 

omlandet, samt om boligprisnivået har økt over tid i takt med urbaniserings- og 

fortettingsprosesser og økt tilgjengelighet til Oslo. Hver kommune vil analyseres hver for seg. 

I tillegg er geografiske informasjonssystemer, eller GIS, tatt i bruk, både for å lage nye 

variabler og for å lage visualiseringer av trender og mønstre i form av kart. 
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2 Teori 

For å tilnærme seg hovedtemaet fortetting og urbanisering i regionbyer og hvordan slik 

fortetting kan påvirke boligpriser, samt boligtyper og størrelse, er det viktig å se dette 

fenomenet i kontekst til tilknyttede konsepter som bærekraftige og kompakte byer og hvordan 

planleggingsstrategier basert på disse konseptene kan forme og endre folks daglige 

reisemønster. Fortetting rundt kollektivknutepunkt, eller «transit-oriented developments» 

(TODs) i amerikansk kontekst, er en del av konseptet kompakte byer ved å fortette og 

urbanisere sentre med en blandet arealbruk rundt kollektivknutepunkt. Dette blir antatt å 

kunne endre folks mobilitetsmønster. I dagens samfunn har reising blitt en integrert del av 

økonomien gjennom økt globalisering, og dermed også en viktig del av mange menneskers 

dagligliv. Lengre distanser og hyppigere reiser både for jobbformål og ferie har blitt 

normalisert gjennom en generell økning i ressurser og at folk i mye større grad enn før er 

eksponert for nye og spennende reisemål gjennom media (Banister 2011: 1538). 

For mer bærekraftige byer i fremtiden har det blitt identifisert fire hovedpunkter som må 

oppnås. Det første punktet er å gjøre transportsystemer mer effektive gjennom videre 

teknologisk utvikling og nyvinning. Det er imidlertid slik at ytterlige teknologiske endringer 

ikke er nok i seg selv for å kansellere ut effekten av klimaendringer. Dermed er det andre 

punktet at man også må få til en endring av transportmiddel fra privatbil til mer bærekraftige 

transportmidler. Tredje og fjerde punkt henger sammen og går ut på at man må redusere 

lengden på og antallet reiser som gjennomføres (Banister 2011). 

Dette kapittelet vil bestå av en gjennomgang av litteratur relatert til strategier for mer 

bærekraftige byer, hvordan dette kan endre byens form og hvordan boligmarkedet er relateres 

til dette. Blant temaene som blir tatt opp er teorier knyttet til bystruktur, fortetting, forsteder 

og ’edge cities’, kollektivknutepunkt, rettferdige byer og gentrifisering, samt hvordan ulike 

transportmidler og -mønstre påvirket den urbane form, og bosettingsmønstre og demografi. 

2.1 Monosentriske vs polysentriske byer 

Befolkningsvekst og urbanisering er to av hovedtendensene som former verdens byer i dag 

(Ng 2010). Urbane områder i USA har befolkningstetthet på rundt 1000 individer per 

kvadratkilometer eller mindre, mens Europeiske byer har omtrent 2000-5000 innbyggere per 
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kvadratkilometer, og noen asiatiske byer som Hong Kong har så høy befolkningstetthet som 

20 000 innbyggere per kvadratkilometer (Ng 2010). Studier har vist at husholdninger i 

gjennomsnitt står for lavere utslipp av klimagasser om de bor i en mer kompakt by 

sammenliknet med en spredt by, da reiseomfang og valg av transportmiddel blir påvirket 

(Newman & Kenworthy 1989; Gaigné, Riou & Thisse 2012; Næss 2012; Høyer & Holden 

2003; Newman & Kenworthy 2015; Ng, 2010). Samtidig har studier også fra nordiske byer 

funnet at bruk av bil øker med større avstand mellom bolig og bykjerne (Næss 2012). Dette 

skjer ut til ett visst punkt, der individer bosatt i mer landlige områder igjen bruker bilen 

mindre. Samme studie har også funnet bevis for at beboere i indre by i større grad benytter 

seg av kollektivtransport, gange og sykling i dagliglivet, selv om de eier en bil. Dette gjelder i 

stor grad monosentriske byer, og funn fra byer med en mer polysentrisk struktur viser i større 

grad en påvirkning fra de lokale senterne på reisevaner enn den tradisjonelle bykjernen (Næss 

2012). Blant annet har funn fra en studie av Stavangerregionen som regnes som en mer 

polysentrisk bystruktur og den mer monosentriske Osloregionen vist at det er klare forskjeller 

på de to urbane strukturene (Næss & Strand 2018). Husholdninger som bor nær sentrum 

bruker sjeldnere bil enn de som bor i periferien, og effekten av dette er sterkere i mer 

monosentriske Oslo enn mer polysentriske Stavanger. I Osloregionen finner man at 

husholdninger som er bosatt med lengre avstand til bykjernen også reiser lengre avstander enn 

de som bor nærmere. For den mer polysentriske Stavangerregionen er imidlertid mønsteret litt 

annerledes, da reiselengder blir kortere da folk i større grad kjører til sekundærsentre i stedet 

for hovedsenteret, mens andelen bilbruk fortsatt er høy da det er tilrettelagt bedre for bil enn 

kollektivtransport (Næss & Strand 2018). Dette indikerer at ulike urbane former og 

tetthetsmønstre kan endre folks reisevaner og hvilke transportmidler de bruker.  

Hvis det har seg slik at monosentriske byer er mer bærekraftige enn mer polysentriske byer, 

kan det likevel argumenteres for at en eventuell endringsprosess fra en by med stor spredning 

og flere mindre sentre til en mer konsentrert monosentrisk urban form vil gjøre byen mindre 

bærekraftig grunnet lengre avstander for transport og pendling til bykjernen, og at den beste 

løsningen er fortetting og urbanisering av sentrene som allerede finnes i byen (Gaigné, Riou 

& Thisse 2012: 124). Forskere er imidlertid ikke alltid enige om hvilken strategi som er mest 

effektiv for å bekjempe klimaendringer. Der noen mener den mest bærekraftige løsningen er 

en kompakt og tett befolket monosentrisk bystruktur, mener andre at en mer spredt 

polysentrisk struktur med flere tett befolkede sentre er den beste løsningen. Til sist er det noen 

som mener den beste løsningen er å se problemet på et mer regionalt nivå, med flere 
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mellomstore, tett befolkede og sammenkoblede byer innen en mindre region (Gaigné, Riou & 

Thisse 2012: 124-7). 

Det siste forslaget om at flere separate byer i sammenkoblede regioner er det mest 

bærekraftige alternativet er basert på idéen om ’polysentriske urbane regioner’. Eksempler på 

slike regioner er Rhein-Ruhr i Tyskland og Randstad i Nederland. Begrepet ’polysentriske 

urbane regioner’ er en del av en større litteratur om re-skalering av byer, og spesielt hvordan 

dette kan ha positive effekter for økonomien til en slik region og dermed også landet den 

tilhører. Slike regioner defineres ut fra at de må bestå av to eller flere byer som er historisk og 

politisk distinkte fra hverandre, men som fremdeles i høy grad samhandler og er 

sammenkoblet ved å være gjensidig avhengige av hverandres funksjoner og ha en viss 

geografisk nærhet (Hubbard 2006: 196-198). Det har imidlertid vært diskusjoner om hva som 

kan defineres som rimelig ’geografisk nærhet’ for en slik region og hvordan eventuell 

gjensidig avhengighet skal kunne måles, samt om slike egenskaper faktisk eksisterer. 

Geografisk nærhet har i noen tilfeller blitt definert til en time pendletid mellom de ytterste 

punktene i en slik region (Hubbard 2006: 198). Funn fra de nordiske landene vist at fordeler 

som lavere utslipp ved redusert biltransport i mindre grad er tilstede i slike regioner enn ved 

fortetting innen en enkelt by, noe som peker mot at kompakte byer i et mer desentralisert 

regionalt mønster er den beste løsningen med tanke på utslipp fra persontrafikk (Næss 2012). 

2.2 Transport og urban form 

Transport og urban form er tett bundet sammen da de påvirker hverandre gjensidig. I 

monosentrisk teori om urbane boligpriser (som vil omtales ytterligere i underkapittel 2.6) er 

boligpriser basert på en vurdering mellom høye boligpriser i bykjernen mot høye 

transportkostnader i periferien (DiPasquale & Wheaton 1996). Slik er også boligpriser knyttet 

til både transport og urban form og det er dermed viktig for konteksten å undersøke hvordan 

sammenhengene mellom transport og urban form har vært med på å forme byer og folks 

transportvaner. Samtidig er også utviklingen og den historiske konteksten for utviklingen av 

byers ulike form viktig for hvordan forstadsområder og regionbyer har vokst frem i periferien 

til storbyer. Det er mange ulike måter å undersøke reisevaner og reisemønstre, der en av de 

vanligste metodene har vært å analysere hver enkelt tur for å predikere etterspørsel og ytelse 

til transportsystemer, dette blir ofte gjort i et nyttemaksimerende perspektiv der det ikke tas 

hensyn til at reiser ofte er forbundet sammen, blir påvirket av andre reiser og 
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reiserestriksjoner, samt at mennesker ikke alltid er rasjonelle og at vaner, preferanser, kultur, 

symbolisme og følelser kan være med på å forme menneskers reisevaner og valg av 

transportmiddel (Al-Chalabi 2013). Transport og ulike transportmidler har gjennom historien 

påvirket byers arealbruk og form på ulike måter. For eksempel har introduksjonen av tog og 

biler hatt enorm påvirkning på hvordan byer har sett ut gjennom historien og hvordan de ser 

ut i dag, ved blant annet å gi mennesker muligheten til å bo lengre ut av byer, mens de jobber 

i bysenteret. Denne muligheten gjorde at folk bosatte seg nær jernbanestasjoner der de 

fremdeles hadde relativt rask vei til bysenteret, og slik vokste byer utover langs 

jernbanelinjene. Da personbilen ble allemannseie fikk folk i større grad frihet til å bosette seg 

i hvilken retning de ønsket ut fra byen, da de ikke lenger var begrenset av jernbanelinjene (De 

Vos & Witlox 2013: 118-20). 

Påvirkningen går imidlertid som nevnt også andre veien, ved at urban planlegging og 

arealbruk kan påvirke folks reisevaner og transportmidler (Næss 2012; Næss & Strand 2018; 

Engebretsen, Næss & Strand 2018). Studier har vist et mønster av mindre bilbruk i deler av 

byer som har større grad av fortetting, og at bilbruk generelt er mye høyere i byer med en 

spredt urban form. Det finnes en stor andel byer med slik spredt form spesielt i USA og 

Australia, mens mer kompakte og tett befolkede bystrukturer er vanligere i europeiske og 

asiatiske byer (De Vos & Witlox 2013; Ng 2010). Det er imidlertid store kontekstuelle 

forskjeller mellom amerikanske og europeiske byer, som gjør at man ikke automatisk kan 

tilskrive hele forskjellen i bilbruk mellom slike byer til den urbane strukturen. Faktorer som 

design av urbane områder, blandet arealbruk og befolkningstetthet har blitt funnet å kunne ha 

effekt på hvordan og hvor langt folk reiser, samt hvilke transportmidler som tas i bruk når 

reisene utføres. Mer spesifikt kan planleggere bruke elementer som for eksempel færre 

parkeringsplasser og flere butikker, barnehager, helsestasjoner og andre fasiliteter som brukes 

i hverdagen innen gangavstand fra boligområder, og samtidig planlegge for et større antall 

boliger på mindre areal (De Vos & Witlox 2013: 118-20). 

Mer spesifikt er en måte å tilrettelegge for kollektivtransport å bruke slike designelementer 

som blandet arealbruk og tett befolkede områder konsentrert rundt kollektivknutepunkt. På 

denne måten vil det være gang- eller sykkelavstand til de fleste fasiliteter som er nødvendige i 

hverdagen, og det er samtidig god tilgjengelighet til kollektivtransport om lengre reiser skulle 

være nødvendig (De Vos & Witlox 2013: 127). Beliggenheten til bolig og arbeidsplass i 

forhold til bykjerne er funnet å ha effekt på reiselengder, mens fortetting i boligområder, rundt 
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arbeidsplasser, samt tilgjengelighet til kollektivtransport påvirker valg av transportmiddel 

(Engebretsen, Næss & Strand 2018). Nærhet til fasiliteter kan føre til økt bruk av disse 

fasilitetene og dermed større antall reiser. Samtidig er det funnet at individer i forsteder 

generelt gjennomfører reiser med lengre reisevei enn individer i mer urbane områder, fordi de 

oftere har lengre vei til fasilitetene de ønsker å besøke. Beboere i urbane områder vil ikke 

nødvendigvis ha kortere reisetid, fordi beboere i urbane områder i større grad går eller sykler, 

samt har mer problemer med kødannelser og få parkeringsmuligheter (Schwanen, Dijst & 

Dieleman 2005: 19). Imidlertid er det også funnet at folk i større grad velger å reise lengre 

hvis det finnes et større utvalg av en type fasiliteter, som i bykjernen i en større by, og ikke 

nødvendigvis reiser til den nærmeste av denne typen fasilitet i det lokale senteret (Næss 2012; 

Næss & Strand 2018). I slike situasjoner vil folk i forsteder og periferien gjerne få lengre 

reisevei, mens beboere nær bykjernen slipper å velge mellom lengre reisevei eller færre 

valgmuligheter når det kommer til for eksempel arbeidsplasser (Næss & Strand 2018). 

Noen få studier har sett på ulike typer husholdninger i sammenheng med effekt av urban form 

på reisevaner (Schwanen, Dijst & Dieleman 2005). Eksempler på slike studier er Herz (1982) 

og Snellen (2001), og disse har funnet at enslige arbeidende og husholdninger med to 

arbeidende er de typene husholdninger som i størst grad bruker kollektivtransport, og 

samtidig de gruppene som blir minst påvirket av urban form. Kollektivknutepunkts eventuelle 

påvirkningskraft i henhold til reisevaner og transportmiddel vil dermed være lite effektivt om 

det er disse husholdningstypene som trekkes til disse områdene (Schwanen, Dijst & Dieleman 

2005). Studier med funn om at boligens beliggenhet påvirker reisevanene til beboerne har blitt 

kritisert for å ikke ta hensyn til selvseleksjon av husholdninger til områder som passer deres 

reisepreferanser. Næss (2009) går i sin artikkel mot denne kritikken ved å påpeke at hvis 

husholdninger velger boligens beliggenhet ut fra sine preferanser for reisemåte, viser dette 

tydelig at urban form er viktig og at slike sammenhenger mellom beliggenhet og reisevaner 

eksisterer uansett om folk til dels selvselekterer seg til visse områder. 

2.2.1 Peak car 

Noen studier indikerer at selv om privatbilen brukes mer i dag enn noen gang før, har spesielt 

unge til en viss grad begynt å gå bort fra bil som transportmiddel, noe som kan antyde at 

såkalt ’peak car’, eller toppunktet av bilbruk har blitt nådd og at bruk av privatbil over tid vil 

være på vei nedover (Goodwin & Van Dender 2013: 243). Blant annet har Newman & 
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Kenworthy (2015) funnet at antall kjørte kilometer med bil i mange byer eller byregioner i 

USA, Canada, Australia og Europa enten har flatet ut, eller at økningen har begynt å gå 

saktere etter 90-tallet, og at en nedadgående trend startet på 2000-tallet. Dette gjelder spesielt 

fortettede bykjerner i større byer, som i større grad domineres av kollektivtransport, gående 

og syklende. Noen av hovedårsakene for nedgangen i bilbruk er økt kollektivtransporttilbud, 

grad av fortetting, samt en tendens til at spesielt yngre grupper i samfunnet leder denne 

endringen mot et mer kollektivbasert samfunn (Newman & Kenworthy 2015). At nedgang i 

bilbruk skjer spesielt i fortettede bykjerner med økt tilgang på kollektivtransport er kanskje 

ikke overraskende, da det er mer upraktisk å kjøre bil i tette bykjerner og det finnes et godt 

alternativt tilbud. Det er imidlertid de samme områdene som antas å ha høyere boligpriser og 

som kan komme til å tiltrekke seg mer ressurssterke husholdninger, som igjen kan føre til en 

demografisk endring eller økt segregasjon der noen grupper har god tilgang på 

kollektivtransport og fasiliteter, mens andre får økte transportkostnader ved økt skattlegging 

og økte avgifter på bileierskap og bilbruk, samt dårligere tilgang på byregionen og dens 

tilbud, fasiliteter og arbeidsplasskonsentrasjon. 

2.3 Byens periferi 

2.3.1 Edge cities 

Fra årtusenskiftet og fremover til i dag er det observert store endinger i vestlige byer på både 

det økonomiske, sosiale og politiske plan. Byer er i dag mer sentrert rundt forbruk og ikke 

produksjon som i den industrielle byen. Kjøpesentere, caféer, nattklubber, museer, markeder 

og festivaler er eksempler på hvordan forbruket har økt i urbane områder (Hubbard 2006: 48). 

I tillegg har byer generelt blitt mer flerkulturelle og flerkjernede enn den tradisjonelle 

industrielle byen, og disse endringene har ført til mer postmoderne byer, med LA som det 

fremste eksempelet (Hubbard: 50). Et spesielt kjennetegn har vært desentralisering av byer, 

der kontorer, forskningsparker, kjøpesentre og parker i større grad har forflyttet seg til i 

utkanten av byer, og i noen tilfeller har skapt nye urbane sentre kalt ’edge cities’, et begrep 

kjent fra Garreau (1992). Denne tendensen har vært spesielt utbredt i USA, hvor den 

postindustrielle byen ofte har blitt kalt senterløs, mens slik utvikling har blitt bremset av 

større kontroll over planleggingen i Europa (Hubbard 2006). Selv om slik utvikling har 

kommet lengst i USA, har slike tendenser også kommet til Europa (Falck 2008). I USA hvor 
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det har vært friere tøyler har denne utviklingen i ekstreme versjoner snudd bystrukturen på 

hodet ved at bykjernen mister investeringer og arbeidsplasser til voksende urbane sentre i 

utkanten av den tradisjonelle bykjernen. Denne endringen er i stor grad knyttet til endringer i 

økonomisk struktur og hvordan firmaer har blitt mer fleksible og spesialiserte og med dette 

ønsker å være lokalisert i nærheten av der de profesjonelle arbeiderne bor (Hubbard 2006: 46-

47). ’Edge cities’ er ganske løst definert i forhold til hvilke fasiliteter som skal finnes i disse 

områdene, men et forsøk på definisjon går ut på at slike byer skal ha flere arbeidsplasser enn 

soveplasser, og ellers inneha urbaniserte elementer (Falck 2008). 

2.3.2 Forsteder og regionbyer i Oslo 

I Norge og Oslo har forsteder hatt en litt annen utvikling enn i den amerikanske konteksten, 

men det er fremdeles flere likheter. På 1900-tallet begynte Oslos forsteder å vokse ut i 

Bærum, Asker, Nesodden, Oppgård, Ski, Ås, Nittedal, Lørenskog og Skedsmo. Over tid 

oppsto også lokale sentre rundt jernbanestasjoner som Ski, Asker og Lillestrøm (Myhre 

2008). Dette viser at de valgte kommunene i denne oppgaven har en lang historie som Oslos 

forsteder. Også den gang fantes et skille mellom øst og vest, da arbeiderklasseboliger dukket 

opp i forstedene øst for Oslo, og større villaer for mer ressurssterke husholdninger vest for 

Oslo. Utover 1900-tallet vokste forstedene ut fra trikk- og jernbanestasjoner, men fra 60-tallet 

og utover ble eie av bil mer vanlig og forstedene vokste mer uavhengig av 

kollektivtransporten (Røe & Saglie, 2011: 39-40). Slik fulgte utviklingen i Norge et liknende 

mønster som USA, med forsteder som først utviklet seg langs kollektivlinjer for å deretter bli 

utvidet i flere retninger da privatbilen ble allemannseie. 

Mens forstedene i de tidlige fasene i hovedsak var rene boligfelt, var forstedsutbyggingen fra 

50-tallet til tidlig 70-tall basert på mer omfattende utbygging der boligutbyggingen var 

konsentrert rundt T-banestasjoner, med butikker og andre fasiliteter nært. Disse forstedene var 

i større grad enn britiske og amerikanske forsteder tettbygde og besto av leilighetskomplekser 

og boliger for flere husholdninger (Røe & Saglie, 2011: 39-40). Fra 70-tallet og utover har 

Oslo blitt mer flerkjernet, da befolkningsvekst førte til at sentre i Oslos periferi som Asker og 

Sandvika ble ytterligere utbygd og urbanisert. Samtidig endret Bærum seg fra å være en 

kommune med hovedsaklig utpendlere til Oslo på 60-tallet, til å i 2000 ha like mange 

pendlere inn til kommunen som ut av den, og har slik blitt et viktig senter i arbeidsmarkedet i 

Osloregionen (Myhre 2008). Selveie har lenge stått sterkt i Norge, blant annet fordi mange er 
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bosatt i distriktene, men også fordi det spesielt i etterkrigstiden var en politisk målsetting at 

folk skulle eie egen bolig. I Norge har boligsektoren gjennomgått store endringer siden andre 

verdenskrig. I etterkrigstiden var hovedmålene å produsere flere og bedre boliger, og samtidig 

var boligmarkedet i høy grad regulert, samtidig som det offentlige brukte høye summer på 

subsidier og andre boligrelaterte utgifter. Blant annet var deler av leiemarkedet prisregulert 

med svært lave husleier, en kooperativ sektor ble opprettet som alternativ for den offentlige 

utleiesektoren, samt regulering av kredittmarkedet (Stamsø 2012). I dagens samfunn har 

boligmarkedet i større grad blitt deregulert og friere også i Norge (Fainstein 2010). 

De nordiske landene og Norge har i nyere tid vært foregangsland når det gjelder bærekraftig 

byutvikling. Allerede på 90-tallet ble det innført regionale retningslinjer for arealplanlegging 

som skulle minimere bilbruk (Næss 2012). Siden 90-tallet har det vært en strategi i Norge og 

Oslo å skulle bygge tett og kompakt nær bysenter og kollektivknutepunkt, noe som har bidratt 

til lavere bilbruk spesielt i Oslo og Osloregionen (Næss, Næss, Strand 2011; Næss & Strand 

2018; Engebretsen, Næss & Strand 2018). Befolkningstettheten i Oslo har også økt gjennom 

de siste tiårene (Næss 2012). Røe & Saglie (2011) definerer i sin artikkel Asker og Sandvika 

som ’mikrobyer’. Mikrobyer kan (med god tilgang på kollektivtransport) få flere pendlere til å 

velge å kjøre kollektivt fremfor med bil, og føre til færre lange reiser da den innehar mange av 

de samme karakteristikkene som bykjernen, og folk vil heller velge å gå eller sykle til 

minibyers senter (Røe & Saglie 2011). Det er imidlertid usikkert hvorvidt innlemming av 

eksisterende tettsteder og småbyer i en større storbyregion er det samme som 

forstedsutviklingen nærmere byen, eller om dette er en helt annen type utvikling (Champion 

2001). 

2.3.3 Kollektivknutepunkt 

Som nevnt har historisk kontekst vist at hvilke transportmidler som har vært i bruk tildels 

påvirket byers urbane form. Slik er utbygging rundt kollektivknutepunkt ikke noe nytt, da 

beboere i utkanten av byen i tiden før privatbilen ble allemannseie var avhengig av trikk og 

tog for å komme seg til arbeid i bykjernen. Selve boligområdene måtte i stor grad være basert 

på sykkel og gange da det var få andre alternativ for å komme seg rundt lokalt. 

Kollektivknutepunktets begynnelse i amerikansk kontekst kan dermed identifiseres som 

forsteder betjent av trikk rundt begynnelsen av 1900-tallet. I disse tilfellene ble imidlertid ofte 

både boligutbyggingen og bygging av trikkelinjer utført av en og samme entreprenør som 
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ønsket å heve verdien på boligene ved å tilby raskere reisevei til arbeidsplasser i bykjernen. 

Rundt trikkestoppene var det ofte klynger av butikker til bruk for pendlere og beboere. Slik 

ser man en klar likhet til dagens kollektivknutepunkt (Dittmar & Ohland 2004: 5). Spesielt i 

amerikansk kontekst forsvant mye av dette mønsteret da privatbilen ble allemannseie i 

etterkrigstiden. Dette førte mange steder til en nedprioritering av kollektivtransport, og 

spesielt bane-basert kollektivtransport som tog og trikk. I tillegg ble parkeringsplasser 

opprettet ved stasjonene da det var tiltenkt at folk skulle kjøre bil og ikke gå eller sykle til 

kollektivtransporten (Dittmar & Ohland 2004: 5-6). I USA har det vært et gjennomgående 

problem at slike områder ikke har hatt mulighet til å utvikle seg til sitt fulle potensial, da det 

fremdeles blir brukt vanlig antall parkeringsplasser i området fordi det antas at det uansett vil 

forbli bil-basert, samtidig er boligtyper og prisnivå ofte er rettet mot spesifikke grupper. 

Mange slike prosjekter er ofte fokusert enten mot fattige med subsidierte boliger, eller med 

luksusleiligheter for unge enslige og barnløse par (Dittmar & Ohland 2004: 8). 

Dagens form for utbygging rundt kollektivknutepunkt startet grunnet den antatte verdiøkingen 

i landområdene rundt stasjoner. Fra 90-tallet og utover ble imidlertid fokus endret fra kun 

profitt til et mer helhetlig syn på hvordan utbygging og kollektivtransport kan kombineres 

(Dittmar & Ohland 2004: 7). Utbygging rundt kollektivknutepunkt er i dag basert på at vekst 

på regionalt nivå skal fokusere på fortetting av allerede eksisterende boligområder nær 

kollektivtransport. I tillegg skal det tilrettelegges for kollektivtransport til bysenter, legges 

gang- og sykkelstier i lokalområdene, samt være gangavstand fra boliger, kontorlokaler, 

butikker og andre fasiliteter til kollektivstasjoner. Boligområdene skal bestå av ulike 

boligtyper, bygningstetthet og boligpriser, mens grøntarealer skal bevares i størst mulig grad 

(Fainstein 2010; Ng 2010; De Vos & Witlox 2013; Dittmar & Ohland 2004: 7). 

Gjennomføringen av slik utvikling og fortetting rundt kollektivknutepunkt er ifølge Cervero 

(2006) mest utbredt og utviklet i Europa og spesielt i Skandinavia. 

2.4 Rettferdige byer 

Det er viktig å huske at bærekraftige byer ikke kun handler om bærekraft i forhold til klima- 

og miljø-spørsmål, men også sosial bærekraft i forhold til rettferdig fordeling av goder i byer, 

og om det for eksempel finnes nok rimelige boliger i byer (Banister 2008). Økonomisk vekst 

har i følge Fainstein (2010) i stor grad blitt hovedmålsettingen for de fleste avgjørelser som 

påvirker byers form i dag. Dette er en trend som har kommet med økt globalisering og de-
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industrialisering. Nye prosjekter og fasiliteter, samt plassering av disse evalueres ut fra 

vurderinger om mulig økonomisk fortjeneste, og om de kan tiltrekke firmaer og turister eller 

øke byens attraktivitet og konkurransedyktighet. Kritikere har pekt på problemer ved at 

økonomisk vekst skal være det viktigste målet (spesielt i et bærekraftperspektiv) og at 

fordeling av goder blir skjevere ved at mindre ressurssterke grupper i samfunnet, samt 

minoriteter, vil bli nedprioritert i forhold til for eksempel prosjekter som skal tiltrekke store 

internasjonale selskaper, turister eller ’den kreative klassen’2 (Fainstein 2010, Florida 2005). 

Den ’rettferdige byen’ har ifølge Fainstein (2010) tre kriterier; demokrati, mangfold og likhet. 

Det første kriteriet demokrati baserer seg på en form for direkte lokaldemokrati og idéen om 

at de som tar avgjørelser kommer fra helt ulik bakgrunn sammenliknet med de som blir 

påvirket av disse avgjørelsene, og at disse beslutningene tas uten å ta hensyn til disse 

menneskenes meninger og kunnskap. Løsningen på dette skal være mer samfunnsdeltakelse, 

slik at de som ble påvirket av politikken og avgjørelsene vil ha direkte påvirkningsmuligheter, 

noe som igjen kan føre til mer rettferdig fordeling av goder. Imidlertid er det oftere individer 

med tilhørighet i middelklassen som deltar i slik samfunnsdeltakelse enn individer fra 

lavinntektsgrupper, som i tillegg har mindre ressurser til å få igjennom sine idéer. Slik 

samfunnsdeltakelse hadde sin storhetstid på 60- og 70-tallet, men etter dette har interessen og 

gjennomføringen variert mye ulike steder i verden. Kritikere har pekt på at vanlige folk ikke 

alltid har så stor innflytelse på beslutningene som antatt, og at det i tillegg er muligheter for 

opportunisme og at slike system kan være lite effektive (Fainstein 2010). Det er med dette 

viktig at lokalbefolkningen i for eksempel regionbyene får ha innflytelse på hvordan 

nabolagene og byene utvikles og hvilke typer boligområder og fasiliteter som skal finnes i 

området, samt om det finnes nok rimelige boliger også i attraktive urbane områder. 

Mangfold er det andre kriteriet for en rettferdig by og er av Fainstein (2010) brukt både i 

betydningen mangfold i det fysiske miljøet og sosiale relasjoner og sammensetninger. 

Mangfold kan dermed stå for både mangfold av ulike bygningstyper i et område, blandet 

arealbruk eller miks av ulike inntektsgrupper, aldersgrupper eller etnisiteter i en bydel. Mens 

noen ser mangfold som et gode i seg selv, er det andre som ser mangfold som et gode fordi 

det fører samfunnet nærmere likestilling, for eksempel ved at flere minoriteter eller 

                                                 
2 Richard Floridas (2005) ’kreative klasse’ er en gruppe som omfatter blant annet individer som arbeider 

innenfor felt som forskning, undervisning, vitenskap, programmering, ingeniøryrker, kunst, media og design. 

Denne gruppen skal ifølge ham kunne frembringe økonomisk vekst i byer (gjennom blant annet innovasjon) om 

byer greier å tiltrekke seg denne gruppen, som også skal være aktive brukere av byliv. 
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lavtlønnede får muligheter til å bo hvor de ønsker (Fainstein 2010). Jane Jacobs (1961) var en 

av forkjemperne for blandet arealbruk i byer og mente dette ville føre til sosialt mangfold i 

tillegg til økonomiske muligheter. Blandet arealbruk er nevnt som et viktig poeng for videre 

utvikling av regionbyene som vekstområder i den regionale planen for areal og transport 

(Plansamarbeidet 2015). Om boligprisene blir signifikant høyere i regionbyene samt tett på 

kollektivknutepunktene kan det imidlertid bli er større spørsmål om det kommer til å bli 

sosialt mangfold sentralt i regionbyene. 

Det siste kriteriet i Fainsteins (2010) rettferdige by er likhet, og er spesielt viktig i spørsmål 

om bolig, som for eksempel om det er mangfold i inntektsklasser og etnisitet i et boligområde, 

men også om boligrettigheter. Det var spesielt fokus på retten til bolig i tiden etter andre 

verdenskrig, da mange store prosjekter ble gjennomført med fokus på likhet og offentlig eide 

leieboliger i mange Europeiske land. I USA ble det innført skattekutt for å sikre flest mulig 

bolig og offentlige boliger ble kun tilbudt de aller fattigste, noe som førte til stigmatisering av 

slike områder. Over tid har tilnærmingene i Europa og USA imidlertid kommet nærmere 

hverandre. Markedet er generelt friere og private aktører har i større grad bestemmelsesrett 

over hvor og hvilke prosjekter som blir gjennomført, til og med i de nordiske landene hvor 

myndighetene generelt har hatt større kontroll over boligmarkedet. Likhetsspørsmålet er også 

viktig i urbane fornyelsesprosesser, der et viktig spørsmål er hvem som ønsker å bo i de nye 

områdene og om myndighetene velger å fokusere på alternativet som gir mest profitt eller 

alternativet som gir mest likhet. Et eksempel på en konflikt som kan oppstå er om det blir en 

utskiftning av beboere eller om de originale beboerne kan bli boende når bykjernen eller 

enkelte nabolag oppgraderes (Fainstein 2010). Dette kan også være relevant i regionbyene om 

prisnivået stiger mye relativt til omlandet rundt i regionbyene, men kanskje hovedsaklig for 

leieboere, da eiere vil få boliger med høyere verdi. Denne problematikken er koblet til 

gentrifisering og vil bli diskutert under. 

2.4.1 Gentrifisering 

Gentrifisering er en prosess som oppstår når for eksempel arbeiderklasseområder eller gamle 

industriområder i indre by oppgraderes eller nybygg blir oppført som fører til høyere 

boligpriser i området. Dette kan igjen føre til at de gamle beboerne, som gjerne er fra 

arbeiderklassen med lavere inntekt, blir drevet ut av sine gamle boliger da de ikke lenger har 

råd til å betale for boligen til fordel for husholdninger med flere ressurser (Hubbard 2006: 45-
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46). Husholdninger som eier i området fra før kan oppleve en økning i verdien til boligen, 

mens leieboere kan bli ekskludert fra området, og nye husholdninger som er interessert i å 

flytte til området, men ikke har nok ressurser ikke har mulighet til dette. Teorien om 

gentrifisering er i stor grad basert på Neil Smiths (1987) økonomiske teori om hvordan ’rent-

gap’ mellom faktisk og potensiell profitt gir insentiver til å investere i indre byområder og 

føre kapital tilbake til byene. David Ley (1996; 2003) har argumentert for at det ikke er ’rent-

gap’, men økt etterspørsel etter livsstilen som følger med det å bo i indre by som fører til at 

slike nabolag blir mer attraktive, og igjen fører til økte priser og gentrifisering. Kunstnere er 

en gruppe som ofte er med å starte gentrifiseringsprosesser. Dette er en gruppe som 

tradisjonelt sett ikke har store økonomiske ressurser, men som har ’kulturell kapital’, som 

igjen fører til at andre grupper ønsker å flytte etter (Ley 2003; Bridge 2006). Andre grupper 

Ley mener kommer inn tidlig i gentrifiseringsprosessen er homofile, enslige mødre, barnløse 

par og spesielt individer som har arbeid innen business eller kreative yrker med lange eller 

uvanlige arbeidstider som ønsker å bo nær jobb, og kultur- og underholdningstilbud i senteret 

av byen. Disse gruppene har boligkrav som kan tilfredstilles i slike områder, ønsker å føle seg 

som en del av bylivet og føler ofte et slags samhold med andre gentrifiserende grupper (Ley 

1996; 2003). 

Den siste fasen av gentrifisering skjer ikke over alt og er preget av super-gentrifisering, der 

allerede gentrifiserte områder blir ytterligere gentrifisert ved at området oppfattes som enda 

mer attraktivt og tiltrekker seg de superrike (Ley 2003). Mest sannsynlig er gentrifisering et 

produkt av en kombinasjon av flere ulike faktorer, der både økonomiske insentiver, samt 

livsstil og identitet påvirker attraksjonen mot disse områdene (Hubbard 2006). Gentrifisering 

er en prosess som ifølge den tradisjonelle litteraturen om temaet hovedsaklig har skjedd i 

nabolag i indre by, og har dermed snudd på det tradisjonelle synet om at indre by er fattig og 

skittent, og at forstedene er de attraktive boområdene for middelklassen. Indre by har dermed 

blitt attraktiv også for de mer ressurssterke gruppene (Ley 1996; 2003). Gentrifiserende 

husholdninger som får barn vil måtte vurdere om de ønsker å fortsette å bo nær livlig, 

attraktivt byliv i indre by eller flytte ut til forsteder der det er bedre muligheter for utfoldelse 

og god utdanning for barnet. Hensyn til barnet vil i slike situasjoner ofte gå først og de 

gentrifiserende husholdningene vil følge flyttemønstre til mange andre husholdninger i sin 

livssituasjon og flytte ut til forsteder eller andre nabolag lengre ut fra indre by (Bridge 2006). 
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Dagens flyttemønster er preget av ’re-urbanisering’ av bykjernen, men det er også funnet en 

økende tendens til urbanisering av forsteder (Champion 2001). Det er funnet eksempler på 

gentrifisering av slike forsteder i for eksempel Atlanta, hvor utbyggingsprosjekter med 

karakteristikker som høy tetthet, god tilgjengelighet for gående og blandet arealbruk har vist 

tendenser til høyere priser og ekskludering (Markley 2018). I London er det funnet liknende 

tendenser hvor folk som ikke har mulighet til eller ønsker å komme inn på markedet i indre by 

i London har mulighet til å bosette seg i urbane ytre forsteder med god tilgjengelighet til 

bykjernen hvor folk søker liknende byliv og tilgjengelighet til fasiliteter som i indre by 

(Paccoud & Mace 2018). 

2.5 Flyttemønstre 

2.5.1 Økonomisk teori 

I følge ’bid-rent’-modeller i økonomisk teori, er folk villige til å betale en høyere pris for en 

bolig som har en spesiell beliggenhet eller andre attraktive egenskaper. Beliggenhet som 

bysentre, ofte kalt ’central business district’ eller CBD, er antatt å inneha flere attraktive 

egenskaper grunnet den sentrale beliggenheten, og boligprisene i disse områdene er dermed 

antatt å være høyere enn i omkringliggende områder. Det antas også at disse høye 

boligprisene vil synke med avstand fra bykjernen (Debrezion, Pels & Rietveld 2007: 162-3). I 

henhold til denne teorien vil mønsteret være tilsvarende i fortettede området rundt 

kollektivknutepunkt på grunn av enkel reisevei til bykjernen, samt liknende urbane 

egenskaper som bykjernen (i mindre skala). Dette vil dermed gi høyere boligpriser nær 

knutepunktet, og synkende priser når avstanden øker. På denne måten vil de kompakte 

kollektivknutepunktene fungere som mindre, sekundære sentre som vil bryte opp mønsteret 

av gradvis synkende boligpriser fra bykjernen (Debrezion, Pels & Rietveld 2007: 163). 

Mikroøkonomiske teorier som var populære fra 60-tallet og utover foreslo at individer eller 

husholdninger på leting etter ny bolig vil gjøre en beslutning om beliggenhet basert på en 

vurdering av høyere boligprisnivå i mer sentrale områder mot høyere reisekostnader, men 

rimeligere bolig ved økt avstand til bykjernen. Denne teorien har blitt kritisert da empiriske 

studier har vist at husholdninger i større grad velger bolig ut fra karakteristikker ved boligen i 

seg selv eller nabolaget den ligger i og ikke basert på transportrelaterte kostnader assosiert 

med beliggenheten til boligen (De Vos & Witlox 2013: 118). Årsaken til hvorfor 
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transportkostnader er lite relevante i beslutningsprosessen kan være fordi teknologisk 

utvikling og forbedringer i transportsystem har gjort transport mye billigere enn det var 

tidligere. Det kan også være fordi folk ikke er totalt rasjonelle, ikke har perfekt kjennskap til 

alle aspekter som kan påvirke deres valg av bolig og dermed ikke kan kalkulere seg frem til 

den mest kostnadseffektive boligen (De Vos & Witlox 2013: 119). 

2.5.2 Boligvalg 

Valg av bolig er i litteraturen antatt å være basert på en vurdering mellom ulike faktorer, som 

alle er basert på preferansene til de enkelte husholdninger; egenskaper ved boligen i seg selv, 

egenskaper ved nabolaget, livsstil, og til en viss grad tilgjengelighet til steder og fasiliteter 

(Schwanen, Dijst & Dieleman 2005). Beslutninger om beliggenhet ved valg av bolig er 

dermed ikke kun relatert til økonomiske vurderinger av boligpriser og transportkostnader slik 

de økonomiske teoriene tilsier, men det har også blitt funnet at livsstil og preferanser utgjør en 

stor faktor i slike valg (Hjorthol 1998). Noen av hovedgrunnene for flytting har blitt funnet å 

være relatert til ønske om en bedre bolig ved endring av eieform, mer plass, eller billigere 

bolig (Clark, Deurloo & Dieleman 2006; Clark & Onaka 1983). Ulike husholdninger i 

forskjellige faser av livet vil gjøre ulike valg når det kommer til flytting og boligvalg. Flytting 

skjer oftest ved endring av jobb, husholdningsstørrelse eller sivilstatus, (Clark & Onaka 

1983). Mer spesifikt flytter folk oftere litt før giftemål eller under graviditet, men flytter 

ytterst sjelden rett etter fødsel, og sjeldent med små barn (Michielin & Mulder 2008). 

Urbane og tett befolkede nabolag med høy aktivitet tiltrekker spesielt mindre og til dels yngre 

husholdninger som foretrekker kort vei til sosialiseringsmuligheter og byliv, mens det er en 

tendens til at større husholdninger flytter til forstedene og områder med lavere tetthet 

(Schwanen, Dijst & Dieleman 2005). Det finnes også studier som har funnet tendenser til at 

grupper med høyere inntekt har begynt å tiltrekkes mer urbane områder (Louf & Barthelemy 

2016). Fordi ulike typer husholdninger kan ha ulike preferanser når det kommer til 

tilgjengelighet kan dette antas å påvirke hvordan og med hvilke transportmidler visse typer 

husholdninger velger å reise, samt føre til klyngedannelser av noen typer husholdninger i 

spesielle områder, men det er imidlertid funnet at det i større grad er egenskaper med bolig og 

nabolag som bestemmer boligens beliggenhet, ikke tilgjengelighet (Schwanen, Dijst & 

Dieleman 2005). Likevel kan flytteprosesser ofte føre til reproduksjon av nabolags-

karakteristikker ved at de tiltrekker seg husholdninger med liknende preferanser og ressurser. 
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Forskning fra Sverige har vist at inntekt, utdanningsnivå, avhengighet av sosiale goder og 

jobbstatus ofte er relativt likt innen et nabolag. Barnefamilier flytter ofte til nabolag med høy 

andel andre barnefamilier, som kan være på grunn av passende boliger og barnevennlige 

nærområder, mens etniske minoriteters boligmønstre ofte er preget av at enten majoriteten 

eller minoriteten selv ønsker å bo med ’sine egne’, samt diskriminering (Hedman, Ham & 

Manley 2011). Det har også blitt poengtert at flytting til ulike nabolag, byer eller tettsteder 

kan være en pådriver til sosial mobilitet, som igjen kan øke følelsen av trivsel og 

produktivitet. En av de viktigste faktorene til sosial mobilitet med tanke på flytting er eieform 

eller leieform, der eie av bolig ofte er sett på som mer ettertraktet og av høyere status enn leie 

av bolig (Clark, van Ham & Coulter 2014). Overgangen fra leiebolig til eid bolig blir ofte 

gjort mens husholdningen er relativt ung, og gjerne i forbindelse med giftemål eller 

barnefødsler. Hvis ikke denne overgangen blir gjort relativt tidlig vil det gjerne aldri skje 

(Kendig 1984). Det er samtidig viktig å huske at boligvalg ikke alltid er et valg for eksempel 

for husholdninger med mindre ressurser, som i større grad kan bli tvunget til å flytte på grunn 

av sin økonomiske situasjon. 

Dagens urbaniseringsprosesser skiller seg på flere måter fra den tradisjonelle flukten fra indre 

by til boligbaserte forsteder som i stor grad manglet urbane egenskaper. I dag er det en høyere 

grad av ’re-urbanisering’ i bykjernen som har blitt mer attraktiv og er preget av gentrifisering, 

men også en økt urbanisering av forstedene, der fasiliteter og arbeidsplasser som tradisjonelt 

har befunnet seg i bykjernen flytter ut til forstedene (Champion 2001). Det har med dette blitt 

satt spørsmålstegn ved hvilke virkninger fortetting og kompakt bystruktur kan ha på sosiale 

aspekter ved byen. Det er for eksempel funnet at barn i dag leker mindre ute i offentlig rom, 

og Nordbakke (2018) setter spørsmålstegn ved om barnefamilier vil ønske å bo i fortettede 

byområder da barn vil ha mindre muligheter til lek og utfoldelse. Andre mulige negative 

elementer som kan få husholdninger til å velge bort fortettede boligområder er 

lydforurensning, lokal forurensning, negative oppfatninger av for tettpakkede områder med 

hovedsaklig blokkbebyggelse (Ng, 2010). 

En studie av Washiongton DC viste en begynnende trend til at folk flyttet tilbake til 

bykjernen, samt at spesielt mer ressurssterke husholdninger flyttet fra de indre forstedene til 

forsteder lengre fra bykjernen (Sturtevant & Jung 2011). Dette kan tyde på at både indre by 

og forstedene lengst ute blir sett på som mer attraktive enn forstedene nær byen. En studie fra 

Oslo der det undersøkes tre boligområder ulike steder i det urbane landskapet; et boligområde 
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i indre by, et forstadsområde og en ’jernbaneby’ er det funnet at befolkningen i urbane deler 

av byen og ved jernbanebyen hadde høyere utdanningsnivå enn beboerne i forstaden. De 

urbane beboerne var oftere unge og single, og bodde stort sett i eldre leiligheter, der to 

tredjedeler eide boligen. I Forstaden var sameie-leiligheter vanligst, mens eide eneboliger var 

vanligst i jernbanebyen (Hjorthol 1998). Dette er imidlertid en eldre studie og det er grunn til 

å tro at økt urbanisering av slike ’jernbanebyer’ kan føre til også en mer ’urban’ befolkning. 

Det er som nevnt i delkapittel 2.4.1 om gentrifisering at det er funnet eksempler på 

begynnende gentrifisering av forsteder i USA og Storbritannia (Markley 2018 & Paccoud & 

Mace 2018), så det er ikke utelukket at slike prosesser også kan finne sted i Norge. 

Urban fortetting rundt kollektivknutepunkt antas å være spesielt attraktivt for unge enslige og 

karriererettede individer, barnløse par og eldre par med utflyttede barn (Cervero 2006). 

Forskning fra Los Angeles, San Diego og San Fransisco-området antyder at en av de tre 

hovedårsakene folk oppgir for å flytte til fortettede områder rundt kollektivknutepunkt er 

tilgjengelighet til kollektivtransport, da disse husholdningene sjeldent eier en bil. De to andre 

årsakene som ofte ble oppgitt var boligtype og pris (Lund 2006: 365). Det har blitt antydet at 

økte kostnader ved eie og bruk av bil kan gi insentiver til å selge bilen og heller flytte nært et 

kollektivknutepunkt heller enn å bo i mer perifere forstadsområder. Imidlertid har empiriske 

studier vist kun små tendenser til at folk ønsker å flytte til denne typen områder på grunn av 

økte reisekostnader. Dette kan antyde at økte kostnader ved eie og bruk av privatbil ikke er 

tilstrekkelig insentiv for at folk velger bort bilen og flytter nær kollektivknutepunkt, men at 

disse områdene i tillegg må inneha andre attraktive egenskaper hvis folk skal være villige til å 

flytte (De Vos & Witlox 2013: 128-9). 

2.6 Boligpriser 

 

Monosentrisk teori om urbane boligmarkeder (Ricardian rent) antar en sterkt forenklet modell 

der byen er helt monosentrisk (Alonso 1964; Mills 1972; Muth 1969), og nærhet eller lett 

tilgang til arbeidsplasser er det eneste geografiske aspektet som gjør boliger mer attraktive. 

Videre antar modellen at husholdninger er helt like, at like mange fra hver husholdning 

jobber, og at disse pendlerne reiser i en rett linje fra bolig til bykjerne. I tillegg vil også 

boliger være like på alle typer egenskaper, også tomteareal, slik at byens tetthetsgrad er lik 

overalt. Modellen regner en årlig sum for å eie eller leie boligen, og husholdningen som tilbyr 
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høyest pris får boligen (DiPasquale & Wheaton 1996: 36-38). Inntekt som spares ved å flytte 

fra bykjernen til en rimeligere bolig lengre fra senteret vil bli brukt på økte 

transportkostnader, og hver husholdning vil slik ha like mye igjen av inntekten til andre 

goder. Ingen husholdninger har dermed insentiver til å flytte og markedet er i likevekt. De 

høyeste boligprisene vil være i bykjernen, hvor det ikke er noen transportkostnader, og 

ettersom boligprisene synker ut fra bykjernen, vil transportkostnadene øke like mye. Der den 

urbane bebyggelsen ender vil boligprisen være bestemt av kostnadene for å bygge nye 

boliger, som består av to komponenter: tomteareal og byggekostnad. Til sammen utgjør denne 

samlede prisen grunnkostnaden for alle boliger og er konstant uansett beliggenhet. For boliger 

i det urbane området kommer i tillegg den økende prisen for nærhet til bykjernen (DiPasquale 

& Wheaton 1996: 36-38). 

Byer er imidlertid sjeldent er helt monosentriske i virkeligheten og utviklingen har vist en 

tendens til en mer desentralisert og polysentrisk utvikling i mange byer. Dette vil gjøre 

mønsteret av boligpriser mer komplekst, og studier har funnet at sentre som mikrobyer eller 

regionbyer i periferien av hovedbyen påvirker boligprisene med ’topper’ av høyere boligpriser 

da dette er områder med høyere andel arbeidsplasser og andre urbane fasiliteter i gradienten ut 

fra hovedsenteret (De Bruyne & Van Hove 2013; Dublin & Sung 1987). Det er imidlertid 

også funnet at disse boligpriseffektene er relativt geografisk begrenset ut fra både disse 

klyngene og bykjernen i hovedbyen (Dublin & Sung 1987). Det er heller ikke slik at 

boligtettheten i ulike områder ikke varierer slik det antas i den enkle modellen over. I 

virkelighetens byer er det ofte slik at høyere tomtepriser fører til at det også bygges tettere, 

færre eneboliger og flere arealbesparende boliger som rekkehus og leiligheter i bykjernen. 

Tetthet og tomtepriser påvirker begge veier da høyere tomtepriser kan føre til fortetting, mens 

fortetting igjen kan føre til høyere priser (DiPasquale & Wheaton 1996: 61). 

Boligpriser varierer i tillegg med ulike egenskaper ved boligen og sosio-økonomiske faktorer 

(De Bruyne & Van Hove 2013). Det er mange ulike karakteristikker ved boligen i seg selv 

eller nabolaget som kan påvirke boligpriser. Karakteristikker som ofte blir undersøkt i studier 

av boligpriser er boligegenskaper som størrelse på bolig, tomtestørrelse, antall rom, samt 

antall ekstrarom som bod, samt kjeller og loft, garasje, peis, antall eller hvilken etasje boligen 

ligger i, kvalitet på boligen både inne og ute (som også innebærer når boligen er oppført eller 

pusset opp) og boligtype. I tillegg kan også en rekke karakteristikker ved nabolaget være 

viktige, som avstand til bykjerne eller annet senter, nærhet til motorvei eller 
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kollektivtransport, luftforurensning, lydforurensning, oppfatning av området som trygt og 

oppfatning av nabolagskvalitet (Fallain & Jimenez 1985). Det har blant annet blitt foreslått at 

tilrettelegging for gangbare boligområder kan føre til høyere boligpriser (Leinberger & 

Alfonso 2012). Dette funnet har imidlertid blitt kritisert for å ikke ta hensyn til at det kan være 

andre faktorer som urbanisering og bedre tilgang på fasiliteter som egentlig ligger bak (Boyle, 

Barrilleaux & Scheller 2014). En annen studie har funnet at utsikt, og spesielt sjøutsikt, samt 

nærhet til havet kan øke boligpriser med alt fra 8-60 prosent (Benson m.fl. 1998). Dette 

støttes av DiPasquale & Wheaton (1996: 36) som påpeker at urbane boligmarkeder er preget 

av at boliger er dyrere i generelt mer attraktive områder. Både nærhet til arbeidsplasser, 

kulturelle sentre, samt naturskjønne områder kan gjøre steder mer attraktive. Noen av disse 

egenskapene, som utsikt og oppfatninger av nabolaget kan være vanskelige å registrere mål 

på.  

Som nevnt tidligere kan byutvikling med fortetting av urbane områder eller rundt 

kollektivknutepunkt i noen tilfeller vise tegn til gentrifisering med økende boligpriser. En 

studie gjennomført av Kahn (2007) av områder rundt kollektivknutepunkt i 14 ulike byer i 

USA kommer til ulike konklusjoner for ulike byer og ulike typer boligområder og 

kollektivstasjoner. I Washington DC og Boston finner han høyere boligpriser i denne typen 

områder, samt tegn på gentrifisering, mens det er ingen eller kun mindre tegn på dette i for 

eksempel Los Angeles og Portland (Kahn 2007: 181). Et annet funn i denne studien er at 

områder med gangavstand fra boliger til kollektivstasjonene oftere viser tegn til gentrifisering 

enn kollektivstasjoner der det er lagt opp til bilkjøring fra bolig til stasjonen (Kahn 2007: 

157). Studien foreslår også at områdene rundt spesielt jernbanestasjoner kan tiltrekke seg 

mindre ressurssterke grupper som er avhengige av alternative former for transport da de i 

mange tilfeller ikke har råd til å eie bil (Kahn 2007: 181). Dette kan imidlertid være et uttrykk 

for den amerikanske konteksten studien er gjennomført i, som er et mye mer bilavhengig 

samfunn, og i større grad er preget av spredt byutvikling og mindre satsing på 

kollektivtransport. I studier av fortetting rundt jernbanestasjoner er det funnet ulike resultater 

for ulike typer eiendommer og kollektivstasjoner. Kommersielle eiendommer økte mer i pris 

enn boliger, og økte med 2.5 prosent for hver 250 meter nærmere jernbanestasjonen. 

Jernbanestasjoner brukt av en stor andel pendlere hadde en høyere økning i boligpriser enn 

jernbanestasjoner brukt for en større andel andre typer reiser, men denne effekten var mindre 

for t-banestasjoner (Debrezion, Pels & Rietveld 2007: 177). Andre studier har også funnet 

bevis som peker mot høyere boligpriser i; generelt mer kompakte byer (spesielt hvis det er 
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økende fortetting), samt i urbane boligområder med god tilgjengelighet til kollektivtransport, 

gå- og sykkelstier og blandet arealbruk (Wassmer & Baass 2006: 442). En mulig forklaring på 

den tilsynelatende effekten av økte boligpriser i urbane strøk med høy tetthet er at det er en 

effekt av trenden der mer velstående husholdninger flytter tilbake til mer sentrale deler av 

byer, noe som kan sette i gang en gentrifiseringsprosess som kan drive opp prisene på boliger 

i disse områdene (Wassmer & Baass 2006: 443). 

Studiene nevnt så langt har støttet teorien om at boligpriser øker med fortetting av urbane 

områder. Det finnes imidlertid også studier der det ikke er klart å finne noen slik tendens, eller 

at det er en negativ boligprisutvikling i disse områdene. En studie fant at en 10 prosents 

tetthetsøkning i urbane områder i USA fører til en 0.2-0.3 prosents nedgang i boligpriser. Det 

meste av denne endringen var funnet for boliger med priser over $300,000, mens det ikke var 

noe statistisk signifikant endring ved boliger med priser under $150,000 (Wassmer & Baass 

2006: 457). Prisnedgangen for disse boligtypene kan imidlertid ikke forklares som en direkte 

effekt av fortetting av urbane områder, men kan forklares med at eneboliger ofte har høyere 

totalpris enn for eksempel leiligheter, samt at fortettede områder ofte vil ha færre store 

eneboliger i de øvre prissjiktene til fordel for rimeligere leiligheter, noe som fører til at studier 

som ikke kontrollerer for størrelsen på boligene dermed vil kunne få resultater med 

nedadgående pristrend (Wassmer & Baass 2006: 457-458). Kvadratmeterprisen kan øke i 

befolkningstette urbane områder, så mens husholdninger kan betale omtrent samme pris for 

en bolig i disse områdene og mindre sentrale områder, vil boligen i den befolkningstette, 

sentrale delen av byen ofte være mye mindre i størrelse enn boligen i mindre urbane 

omgivelser (Wassmer & Baass 2006: 458).  Debrezion, Pels og Rietveld (2007) har funnet at 

ulikheten i resultater fra studier om dette temaet kan føres tilbake til at forskerne har brukt 

ulike definisjoner av begreper, variabler, modeller, typer kollektivstasjoner, eiendomstyper og 

ulike tidsrammer. En annen viktig mangel ved flere studier er at de ikke identifiserer om det 

finnes alternativ vei å nå bykjernen, for eksempel via motorveier, og at dette fører til en 

overdrivelse av effekten jernbanestasjoner har på boligpriser (Debrezion, Pels og Rietveld 

2007). 

Det finnes imidlertid ikke nok studier på dette feltet for å si noe sikkert om hva som kan være 

årsaken og om det faktisk eksisterer en slik effekt av fortetting på boligpriser (Wassmer & 

Baass 2006). Om det er slik at boligprisene øker i slike områder kan dette få flere 

implikasjoner for bosettingsmønstret. Studier har vist at minoriteter og mindre ressurssterke 
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husholdninger kan bli dyttet ut av urbane områder hvor det har blitt gjennomført tiltak for å 

bekjempe byspredning og boligprisene øker på grunn av fortetting (Wassmer & Baass 2006: 

442). Hvis dette viser seg å stemme også for regionbyene i Osloregionen, kan dette lede til 

mer segregasjon og mindre rettferdige byer, hvor de urbane sentrene og sentre rundt 

kollektivknutepunkt kun er for mer ressurssterke grupper, og de mindre velstående sitter igjen 

med få muligheter, ekskludert fra områder med god tilgang til kollektivtransport, 

arbeidsplasser og andre fasiliteter. 



29 

 

3 Kontekst 

3.1 Osloregionen 

Den regionale planen for areal- og transport i Oslo og Akershus har som hovedmål at 

Osloregionen skal være konkurransedyktig og bærekraftig i europeisk sammenheng og sikre 

at nasjonale- og regionale klima- og miljøtiltak som for eksempel Oslo kommune og 

Akershus fylkeskommunes mål om halvering av klimagassutslipp innen 2030, blir oppfylt. 

Andre mål er at utbygging skal være flerkjernet, arealeffektiv og beholde grønnstruktur, samt 

at transportsystemet skal koble regionen sammen og sikre god tilgang til resten av landet og 

utlandet. Transport skal i tillegg sikre minst mulig behov for bilbruk og at flest mulig går over 

til å ta i bruk kollektivtransport, sykkel og gange, samt at transportsystemet skal være 

effektivt, tilgjengelig og miljøvennlig (Plansamarbeidet 2015: 9). De regionale byene Asker, 

Sandvika, Lillestrøm, Ski, Ås og Jessheim vil være spesielt viktige i plansamarbeidet og vil ta 

hoveddelen av veksten i regionene, samt være satsningsområder når det kommer til 

næringsutvikling. Arbeidsplassintensive virksomheter skal, med unntak av noen eksisterende 

næringsklynger, ligge tett ved sentrum og jernbanestasjoner og føre til økt bruk av 

kollektivtransport og flere reiser ut av Oslo og dermed avlaste hovedstaden (Plansamarbeidet 

2015: 19). Av disse er de fire regionbyene Asker, Sandvika, Ski og Lillestrøm valgt ut i denne 

oppgaven. Dette er til dels på grunn av begrenset plass slik at antall regionbyer måtte 

begrenses. De valgte regionbyene er alle del av det sammenhengende bybåndet ut fra Oslo 

som skal ta hoveddelen av befolknings- og arbeidsplassvekst (Plansamarbeidet 2015: 20). I 

forhold til de andre regionbyene ligger Ski mer avsides da man i figur 3-3 kan se at det ikke er 

en del av det sammenhengende beltet som av SSB blir definert som tettsteder. Asker og 

spesielt Sandvika har allerede etablerte næringsmiljøer og tiltrekker med dette allerede mange 

pendlere. I kommunene med regionbyer skal minst 90 prosent av arbeidsplass- og boligvekst 

skje innenfor prioriterte vekstområder (Plansamarbeidet 2015: 25). 
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Figur 3- 2: Oslo by, regionale byer og regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter (Plansamarbeidet 2015: 

18) 

Det er mange likhetstrekk ved de utvalgte regionbyene og omlandet rundt disse, men også 

ulikheter. Derfor er det viktig å kort gjennomgå historie og kontekst for de ulike kommunene 

og regionbyene. I følge SSB (2010) har nettoinnflytting fra landet ellers, 

innvandringsoverskudd og fødselsoverskudd ført til at befolkningsveksten i Osloregionen står 

for over halvparten av befolkningsveksten i Norge de siste 10 årene (SSB 2010). 

Hovedstrømmene i forflyttingene i Norge har lenge holdt seg like og folk flytter generelt fra 

tynt befolkede områder til mer sentrale. Det er spesielt de største byene og sentrale kommuner 

i pendleravstand rundt disse som ser størst innflytting. Siden det er unge som flytter mest, 

resulterer dette i at bygda får en eldre befolkning enn byene hvor de unge bosetter seg. 
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Barnefamilier vil ofte flytte litt ut av de største byene for å få mer bolig for pengene (SSB 

2010). Osloregionen dekker kun seks prosent av landets areal, men hadde I 2010 35 prosent 

av landets befolkning, dette er en økning siden 90-tallet (SSB 2010). 

Bosettingsmønstret påvirkes både av 

restriksjoner i boligmarkedet, samt at 

mange ønsker å flytte sentralt for bedre 

tilgang på arbeidsplasser, og mange vil 

dermed pendle fra en mindre sentral 

beliggenhet for å få tilgang på 

arbeidsmarkedet. Oslo og Bærum er 

hovedsenter for næring i regionen og har 

til sammen omtrent 120 000 flere 

arbeidsplasser enn yrkesaktive bosatte. 

Av de 62 kommunene i Oslo-regionen 

har 37 av disse netto utpendling som 

tilsvarer mer enn 25 prosent av de 

sysselsatte som bor i kommunen, og 

andelen er størst i kommunene nærmest 

Oslo (SSB 2010). I tillegg til Oslo er 

også Drammen, Lillestrøm, Gardermoen 

og resten av regionbyene sentre for 

arbeidsplasser som er aktuelle for pendlere. For pendlere kan det tenkes at det i større grad er 

reisetid, reisemåte og mulig også reisekostnader som bestemmer pendlermulighetene for en 

person, ikke den målte avstanden mellom hjem og arbeidsplass (SSB 2010). 

 

Selv om Osloregionen har blitt mer flerkjernet og polysentrisk over tid (Myhre 2008), er det 

funnet at det urbane området fremdeles har en tydelig monosentrisk form med Oslo som 

hovedsenter (Osvold 2018). I 2015 hadde Oslo en tetthet på 1330 personer per 

kvadratkilometer, mens tettheten er nest høyest med 455-711 personer per kvadratkilometer i 

Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog og Oppegård, mens Ski har en lavere tetthet med 180 

personer per kvadratkilometer (Osvold 2018: 41). Den årlige befolkningsveksten i Oslo 

kommune har i perioden 2001 til 2015 vært på 1.74 prosent, mens den årlige veksten i 

regionbyene valgt ut som vekstområder i regionplanen i samme periode var 1.70 prosent, 

Figur 3- 3:Kart over utvalgte regionale byer og kommuner. Kilder: 

Esri, Kartverket. 
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mens den årlige prosentvise veksten i Osloregionen lå på 1.54, og slik ser man at veksten 

generelt i regionbyene er litt lavere enn Oslo kommune men høyere enn i hele regionen 

samlet (Osvold 2018: 44). I tillegg er det flere som pendler til regionbyene i 2015 enn i 2001, 

samt at prosentandel pendlere fra Osloregionen til Oslo kommune har gått svakt ned i samme 

periode (Osvold 2018). 

 

3.2 Lillestrøm 

Lillestrøm er administrasjonssenter for 

Skedsmo kommune i Akershus, og er 

regionsenter i Romerike. Byen ligger ti 

minutter fra Oslo S med tog og 15-20 

minutter med bil. Fra 1908 til 1962 var 

Lillestrøm en egen kommune, og 

tettstedet Lillestrøm fikk bystatus i 1998 

(SNL 2017a). Byen har 12 000 

innbyggere, og inkludert Kjeller øker 

tallet til 18 500 (SNL 2017a). Det ble i 

2017 vedtatt av stortinget at kommunene 

Skedsmo, Fet og Sørum fra 2020 vil slås 

sammen til Lillestrøm kommune, som 

blir en av landets største med rundt 87 

500 innbyggere (Lillestrøm Kommune 

2018). Lillestrøm by vil da fortsette å 

være kommunesenter da store deler av administrasjonen vil fortsette å være lokalisert her 

(Lillestrøm kommune 2018). 

Stor vekst i Lillestrøm de siste årene har ført til at byen i økende grad er blitt integrert i 

hovedstadsområdet grunnet høy andel pendlere, mye flytting innad i regionen, og økt 

regionalt samarbeid (Skedsmo Kommune 2014: 2, 6). I tillegg var Lillestrøm en av tre 

finalister til å vinne statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, «Attraktiv by» i 2015 

(Regjeringen 2015). Videre vekst, urban utvikling og fortetting av bykjernen vil kunne føre til 

at Lillestrøm kan bli en av landets større byer i fremtiden (Skedsmo Kommune 2014: 8, 11). 

Figur 3- 4:Tettstedsbebyggelse i Osloregionen 2017. Kilder: Esri, 

Kartverket, SSB. 
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Skedsmo kommune har hatt en sterk befolkningsvekst på rundt 2 prosent de siste årene, og 

innbyggertallet økte fra rundt 38 800 til nesten 51 200 i perioden 2000 til 2014 (Skedsmo 

Kommune 2014 8). I 2017 hadde kommunen rundt 54 000 innbyggere, og dette fremskrives 

til rett over 71 000 i 2040 (SSB 2017a). Mange som flytter til kommunen er småbarnsfamilier 

eller unge voksne som flytter fra Oslo (Skedsmo Kommune 2014: 8). Lillestrøm er også et 

senter for pendlere, da mange fra fylket ellers pendler til arbeid i Lillestrøm, samtidig som 

mange av Lillestrøms innbyggere pendler til Oslo (SNL 2017a). 

De eldre bygningene i Lillestrøm sentrum er i stor grad enkeltstående trehus, men deler av 

sentrumsbebyggelsen har i nyere tid blitt modernisert, og flere boligtyper som blokker og 

leilighetskomplekser har blitt bygget (SNL 2017a). I Skedsmo kommune har det blitt bygget 

rundt 400 nye boliger i året etter 2000, de fleste nye boligene har blitt bygget som fortetting i 

Lillestrøm sentrum eller andre sentrale deler av Lillestrøm og Strømmen (Skedsmo Kommune 

2014: 6). Spesielt rundt kollektivknutepunktet i Lillestrøm er det planer for ytterligere 

utbyggingsprosjekter som inkluderer blant annet leiligheter, butikker, hotell og kontorer (SNL 

2017a). Næringen i Lillestrøm ble bygget opp rundt sagbruk, og stedet tiltrakk seg 

håndverkere og handelsmenn. I dag er Lillestrøm et betydelig industristed, samtidig som 

varehandel og tjenesteyting er i vekst (SNL 2017a). I tillegg er «Kunnskapsbyen» Lillestrøm 

et av Norges største forsknings- og teknologimiljøer, med mange arbeids- og studieplasser 

tilknyttet dette miljøet (Skedsmo Kommune 2018; Plansamarbeidet 2015: 19). 

Jernbanestasjonen i Lillestrøm åpnet i 1854, men ble flyttet til andre siden av elven da 

Kongsvingerbanen åpnet i 1862. I 1904 åpnet dobbeltspor til Oslo og i 1998 åpnet jernbanen 

rute til Gardermoen som året etter ble utvidet videre til Oslo. Jernbanen mellom Lillestrøm og 

Oslo ble dermed utvidet med flere spor (SNL 2017a). Jernbanestasjonen i Lillestrøm er i dag 

landets tredje mest trafikkerte (Skedsmo Kommune 2018), og er i tillegg en del av et større 

kollektivknutepunkt med busser som knytter Lillestrøm til Oslo, resten av fylket og videre ut i 

landet. Kommuneplanen for Skedsmo Kommune legger vekt på at mest mulig av veksten i 

persontransport skal tas ved hjelp av kollektivtransport, og at det skal tilrettelegges for gående 

og syklende for at flere skal velge bort personbilen (Skedsmo Kommune 2014 14). Lillestrøm 

har flere år blitt kåret til landets beste sykkelby, sist i 2016 (Skedsmo kommune 2018). Slik er 

Lillestrøm en by i vekst som satser på bærekraftig utvikling ved å satse på kollektiv, gange og 

sykkel, samt fortetting og urbanisering ved kollektivknutepunkt. 



34 

 

3.3 Sandvika 

Sandvika er kommunesenteret i Bærum kommune og fikk bystatus i 2003. Byen ligger 

omtrent 15-20 minutter med bil og omtrent 14,5 km. vest for Oslo sentrum og er et 

kommersielt senter i Osloregionen. I 2005 hadde Sandvika omtrent 4 700 innbyggere (SNL 

2017b). På grunn av Sandvikas historie som trafikalt knutepunkt og industriområde med en 

stor andel kontorbygninger og et av Nordens største kjøpesentre har stedet gjerne blitt 

betegnet som en «betongby» eller et «suburbant ikke-sted» (Røe 2011: 102-103). Eksempler 

på typiske ikke-steder kan være flyplasser eller kjøpesentre og disse stedene er gjerne 

betegnet som et sted skapt av det moderne samfunnet med manglende historie og identitet, der 

hovedformålet er for eksempel transport eller handel, og som i tillegg gjerne er svært like 

uansett hvor i verden man skulle befinne seg (Røe 2011: 102-103). 

Fra midten av 1800-tallet begynte flere bedrifter og servicetilbud å få fotfeste i Sandvika, og 

stedet begynte å tiltrekke seg flere personer, hovedsaklig fra middelklassen. I tillegg ble 

Bærum populært blant Osloboere som hadde sesongeiendommer i området, spesielt etter 

jernbanestasjonen på Drammensbanen i Sandvika ble åpnet i 1872 (Røe 2011: 103). I 2012 

tok 2,2 millioner passasjerer i bruk stasjonen i Sandvika (SNL 2017b). 

Utover 1900-tallet startet befolkningen i større grad å spre seg vestover fra Oslo i form av 

voksende forsteder befolket av hovedsaklig øvre middelklasse og overklasse. I første omgang 

skjedde dette konsentrert ved jernbanestasjoner, men bebyggelsen ble mer spredt etterhvert 

som personbilen tok mer og mer over (Røe 2011, 104). I 1962 hadde kommunen 6,8 

innbyggere per bil og i 1980 hadde tallet sunket til kun 2,7 innbyggere per bil, noe som gjorde 

Bærum til en av kommunene i Norge med høyest tetthet av personbiler (Røe 2011: 105). 

Mange av dem som flyttet til forstedene i Bærum pendlet til Oslo for å jobbe, og i 1930 var 

denne andelen hele 34 prosent av den yrkesaktive befolkningen i Bærum (Røe 2011: 104).  

Etter andre verdenskrig har Sandvika og Bærum fortsatt vært svært avhengig av hovedstaden, 

selv om Bærum fra 2000-tallet hadde like mange pendlere inn i kommunen som ut av den 

(Myhre 2008). Sandvika har også gjennom lokal satsing for å unngå å være en 

«sovekommune» i større grad fått flere urbane kvaliteter og har fått en styrket posisjon i 

kommunen gjennom utbygging, flere servicetilbud, butikker, arbeidsplasser, samt mer 

administrasjon (Røe 2011: 105). Dobbeltsporet jernbane på Askerbanen ble åpnet i 2005 og 

det er planer for å starte arbeidet med Ringeriksbanen i 2019 som vil gi Asker ytterligere 
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tilgjengelighet og kollektivmuligheter (SNL 2017b). De siste tiårene har det vært ytterligere 

fokus på å gi Sandvika mer urbane kvaliteter. Sandvika Storsenter ble etablert som et av 

landets og Nordens største kjøpesentre. Senteret har med sine i dag 200 butikker og 

spisesteder en sentral plass i Sandvika og folks oppfatning av stedet (Røe 2011: 108). Viktige 

næringer i Sandvika i dag er industri, handel og konsulentvirksomhet (SNL 2017b). Politikere 

har satt i gang flere satsinger for å gjøre Sandvika mer urbant og til en fullverdig by, blant 

annet har elvebredden blitt oppgradert i håp om at flere skal ta i bruk dette området og byen 

forøvrig, og ikke kun forholde seg til kollektivknutepunktet og kjøpesenteret (Røe 2014). 

I 2003 fikk Sandvika bystatus, noe som gjør det enklere å argumentere for ytterligere 

utbygging og fortetting, samt fokus på å få et mer befolket sentrum og å få en mer variert 

befolkningssammensetting, da det er en uforholdsmessig andel eldre som bor i Sandvika 

sentrum (Røe 2014). Samtidig har det vært en generell tendens til at byplanlegging har gått fra 

å være et offentlig anliggende til å i større grad være dominert av private aktører, noe som har 

vært spesielt tydelig i Bærum (Røe 2011: 106). 

3.4 Ski 

Ski kommune ligger i Follo, som er en region i Akershus fylke og kommunen har omtrent 30 

000 innbyggere (Ski Kommune 2018). Ski er administrasjonssenter i kommunen og hadde per 

1. januar 2017 19 357 innbyggere (SSB 2017b). Kommunens, og spesielt stasjonsbyen Skis 

befolkning begynte å øke etter Østfoldbanen åpnet i 1879. Veksten skjøt fart etter 1960-tallet, 

og fra 1996 til 2006 økte innbyggertallet med 12,3 prosent (SNL 2017c). Det er imidlertid 

forventet ytterligere befolkningsvekst de neste årene som følge av Follobanen som er planlagt 

ferdig i 2021 (Ski Kommune 2018). Med denne utvidelsen av jernbanenettet blir det laget et 

dobbeltspor mellom Oslo S og Ski, som vil føre til lettere fremkommelighet til Oslo sentrum 

med hyppigere avganger og en halvering av reisetiden fra dagens omtrent 20 minutter til kun 

11 minutter (Bane Nor Udatert). 

Det som i dag er Ski kommune var før delt opp i to separate kommuner, Ski og Kråkstad, men 

disse ble slått sammen til èn i 1964. Ski kommune hadde flesteparten av de per 1950 7 498 

innbyggerne i de to kommunene (Ski kommuneplan 2011: 8). I forbindelse med 

kommunereformen er det planlagt at Ski og Oppegård kommune skal slås sammen til Follo 

kommune (SNL 2017c). På grunn av veksten og tilflyttingen til kommunen har Ski en relativt 
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ung befolkning (Ski kommuneplan 2011: 8). I Ski kommune flytter omtrent ti prosent av 

innbyggerne hvert år. Av disse flytter rundt femti prosent innad i kommunen og de resterende 

femti prosentene flytter over kommunegrensen (Ski kommuneplan 2011: 8). Viktige næringer 

i kommunen er industri, grossistvirksomhet, produksjon av gummi- og plastprodukter og 

jordbruk. Av de yrkesaktive i kommunen er det 64 prosent som har arbeid utenfor kommunen, 

av disse arbeider 44 prosent i Oslo (SNL 2017c). 

Frem mot 2025 er det forventet en befolkningsøkning på opptil 30 prosent i Oslo og 

Akershus, noe som i Follo vil bety en økning på opptil 40 000 personer. Det er imidlertid 

viktig å huske at boligbygging tar tid og effekten ikke blir tydelig med det samme (Ski 

kommuneplan 2011: 6, 9). Denne regionale befolkningsøkningen vil også påvirke Ski lokalt, 

og kommuneplanen peker derfor på bedre og samordnede areal- og transportløsninger som 

nødvendige tiltak for å få en høyere befolkningstetthet i Ski, samt for å gjøre befolkningen 

mindre avhengige av personbiler (Ski kommuneplan 2011: 7). Prosjektet med Follobanen 

omfatter også et nytt kollektivknutepunkt i Ski som skal støtte opp om dette målet (Bane Nor 

Udatert). Follorådets regionale føringer baserer seg på at 75 prosent av befolkningsveksten 

skal foregå i området rundt kollektivknutepunkter med jernbane, noe som gir Ski kommune 

en større andel av befolkningsveksten (Ski kommuneplan 2011: 9). Slik kan det se ut som Ski 

kommune kan forvente en høyere befolkningsvekst og nye boligprosjekter som følge av 

Follobanen og det nye kollektivknutepunktet i Ski. 

3.5 Asker 

Asker er kommunesenter i Asker kommune. Regjeringen Solbergs kommunereform vil føre 

til at kommunene Asker, Røyken og Hurum vil bli slått sammen til én (SNL 2017d). Viktige 

næringer i kommunen i dag er elektronisk industri, forretningsdrift, data- og petroleumsbasert 

høyteknologivirksomhet, service, jordbruk og varehandel, spesielt ved IKEA Slependen, 

Sandvika Storsenter og andre kjøpesentre (SNL 2017d). Asker kommune har per 2017 en 

befolkning rett i underkant av 61 000 (SSB 2017c), noe som er en dobling i antall siden 1970-

tallet (Asker kommune 2014: 15). Det er forventet at befolkningen i Asker kommune vil øke 

til rundt 72 000 i 2040 (SSB 2017c). Både befolkning og boligmarkedet i Asker har vært i 

vekst de siste årene, med en befolkningsvekst per år rundt 1,7 prosent og en boligproduksjon 

på 288 boliger per år, som vil økes til rundt 350 boliger per år i årene fremover, der 

hovedtyngden av boligbyggingen vil skje i Asker sentrum og Heggedal (Asker kommune 
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2014: 13, 16). Befolkningen i kommunen er relativt ung med mange barnefamilier, men 

mange unge voksne uten barn flytter ut av kommunen inn til Oslo, og samtidig det er en 

økning i andel eldre beboere som forventes å stige i årene fremover (Asker kommune 2014: 

15). 

Når det gjelder stedsutvikling har det vært fokus på å videreutvikle lokalsentra og spesielt 

videreutvikle Asker sentrum som urbant kommunesenter og trafikknutepunkt (Asker 

kommune 2014: 29-30). I Asker er rundt 80 prosent av boligene større boliger som 

eneboligier og rekkehus, men med blant annet andelen eldre på vei opp, er det bestemt at 

omtrent 75 prosent av nye boliger skal bygges som leiligheter eller rekkehus bedre egnet for 

eldre, enslige, førstegangskjøpere og lavinntektsgrupper (Asker kommune 2014: 16). Asker 

kommune har relativ utbredt bruk av privatbil siden det er en relativt spredtbygget kommune, 

men med utbygging av jernbanenettet og forbedring av busstilbudet har det ført til en stor 

økning i bruk av kollektivtransport samt en liten nedgang i privatbilbruk mellom Asker 

sentrum og Oslo, selv om bruk av bil har økt andre steder i kommunen (Asker kommune 

2014: 19). Jernbanestasjonen i Asker sentrum åpnet i 1872, ble utvidet fra to til fire spor i 

perioden 2003-2006, og betjente i 2012 2,3 millioner passasjerer (SNL 2017d). Dette kan 

være delvis på grunn av at mange pendlere bosatt i Asker, og i 2015 hadde 62 prosent av de 

yrkesaktive arbeidsplass utenfor kommunen, av disse hadde 48 prosent arbeidsplass i Oslo 

(SNL 2017d). Asker er en kommune i vekst der det er spesielt unge voksne, barnefamilier og 

eldre som er tilflyttere, og har som de andre regionbyene et voksende urbant senter som 

tiltrekker seg pendlere og tilflytting fra Oslo, samt god kollektivtilgjengelighet gjennom 

kollektivknutepunkt. 



38 

 

4 Metodologi og forskningsdesign 

4.1 Kvantitativ og kvalitativ metode 

Det finnes i hovedsak to ulike forskningsstrategier; kvalitative og kvantitative metoder. 

Valget mellom disse vil i de fleste tilfeller basere seg på forskningsspørsmålet, og hvilke 

fenomener forskeren er interessert i. Kvalitative studier er ofte induktive, og forskeren dykker 

dypt og detaljert ned i datamaterialet, gjerne gjennom dybdeintervjuer med få studieobjekter 

(Ringdal 2007: 92). Å undersøke boligpriser er ikke spesielt godt egnet for en kvalitativ 

forskningsstrategi. Å kun gå i dybden og for eksempel utføre dybdeintervjuer med 

eiendomsmeglere, kommuneansatte og politikere vil kunne gi en interessant tolkning av 

boligmarkedet og hvordan dette kan påvirkes av fortetting og nærhet til regionbyene. Det vil 

imidlertid være vanskeligere å kunne generalisere fra kvalitative analyser, samt at man må 

bruke data basert på tall for å kunne si noe om endringer i boligpriser. 

Kvantitativ forskningsstrategi er i motsetning til kvalitativ ofte deduktiv, altså teoristyrt. 

Studier som gjennomføres ved hjelp av kvantitative metoder forsøker ofte å finne 

årsaksforklaringer, mønstre og mekanismer ved hjelp av store datasett og statistiske analyser 

(Ringdal 2007: 92). Dette er den mest fruktbare metoden for å forsøke å besvare 

problemstillingen i denne oppgaven. Store datasett om boligpriser og boligkarakteristikker er 

relativt enkle å få tak i og kan enkelt brukes i statistiske analyser som kan gi resultater som 

sier noe om det finnes mønstre og bakenforliggende mekanismer. I denne oppgaven fokuseres 

det på hvordan boligpriser varierer i forhold til geografiske aspekter som lokalitet og 

sentralitet, og andre viktige faktorer blir da å kontrollere for at det ikke er andre 

boligkarakteristikker som størrelse, boligtype og alder som samvarierer med denne lokaliteten 

og står for den egentlige ulikheten i boligprisene. 

4.2 Ulike forskningsdesign 

Forskeren kan velge mellom flere ulike design når han eller hun skal gjennomføre en studie, 

og disse vil ha ulike styrker og svakheter, samt ulike bruksområder. I eksperimentelle studier 

setter man opp en konstruert situasjon og forskeren har derfor større kontroll på om grupper er 

sammenliknbare enn i andre design, men har andre begrensninger som etiske 

problemstillinger, frafall, påvirkninger som ikke er påført med hensikt og at den kunstige 
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situasjonen blir for fjern fra den reelle situasjonen den skal speile (Skog 2004: 78-80). 

Eksperimentelle metoder er ikke hyppig brukt i samfunnsvitenskaplige studier og er heller 

ikke egnet i dette tilfellet. I tverrsnittdesign blir en rekke variabler studert på et tidspunkt, og 

det er derfor vanskelig å avgjøre om det er snakk om kausalitet eller korrelasjon fordi man 

ikke kan observere hvilke faktorer som opptrer først og dermed kan være årsak til en annen 

(Skog 2004: 71, 74). Tidsseriedesign er bedre egnet til å observere hvilke faktorer som 

opptrer først, da endringer i variabler blir registrert over en lengre periode. På denne måten 

kan man undersøke om en hendelse har effekt over kort eller lang tid, om effekten er forsinket 

og om denne effekten er midlertidig eller holder seg over tid. Dermed vil en tidsseriestudie gi 

et mer detaljert bilde enn for eksempel en longitudinell studie med færre 

observasjonstidspunkt, men det vil fremdeles være vanskelig å si om det er andre 

påvirkninger over tid enn de som er tatt høyde for i studien (Skog 2004: 81-82). Til sist er 

longitudinelle design studier der man følger observasjoner over tid, men til forskjell fra 

tidsseriestudier er det valgt ut to eller noen få tidspunkt i stedet for kontinuerlige målinger. 

Longitudinelle studier kan være både prospektive og retrospektive, det vil si følge 

observasjonsenheter fremover eller bakover i tid, det er også mulig å kombinere disse. 

Svakheter ved denne metoden kan være feilerindring ved studier på individnivå, problemer 

med sammenlikning eller at faktorer det ikke er tatt høyde for påvirker over tid, mens en 

styrke er at forskeren har mulighet til å se om årsaken ligger før virkning i tid (Skog 2004: 74-

76). I utgangspunktet ville det være mulig å gjennomføre et tidsseriedesign med 

datamaterialet fra SSB, da det har kontinuerlig data over en lengre tidsperiode, men av hensyn 

til tid, ressurser og for ikke å gjøre analysene for kompliserte, ble det valgt å gjennomføre 

analyser med et longitudinelt design, der det velges ut to tidspunkter og gjøres to separate 

tverrsnittanalyser på disse tidspunktene. Ved bruk av denne typen design vil det fremdeles 

kunne sees en utvikling over tid, noe som er viktig får å kunne si noe om 

årsakssammenhengen. 

4.3 Kausalitet og korrelasjon 

Kausalitet, eller årsakssammenhenger er, som navnet tilsier, at en variabel påvirker en annen 

direkte, og dermed er årsak til denne. Det må være korrelasjon mellom to faktorer for at det 

skal være kausalitet til stede, men man kan ikke anta kausalitet kun fordi det foreligger en 

korrelasjon (Firebaugh 2008: 121). I følge David Hume (i Skog 2004) må tre kjennetegn være 
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til stede for at man skal kunne anta at det foreligger kausalitet. Det første kjennetegnet er 

’asymmetri’ og går ut på at årsaken tidsmessig må finne sted før årsaken, det kan imidlertid 

diskuteres om årsak og virkning kan finne sted samtidig. Det andre kjennetegnet er’ lokalitet’ 

og går ut på at årsak og virkning må oppstå sammen relativt nært hverandre i både tid og rom. 

Ved å si at en årsakssammenheng kun kan oppstå nært i tid og rom forutsetter man at årsak og 

virkning som ligger langt fra hverandre enten i tid eller rom kun kan ha en indirekte effekt, og 

det må eksistere en sammenhengende kausalkjede fra årsaken til virkningen finner sted. Det 

siste kjennetegnet ’konstant konjunksjon’ er også omdiskutert, og antar at virkningen oppstår 

hver gang årsaken foreligger. For at dette skal kunne være mulig, må det forutsettes at 

konteksten er den samme og årsakssammenhengen blir observert flere ganger (Skog 2004: 24, 

26). Slike strenge kausallover er ikke vanlige å finne i samfunnsvitenskaplig forskning, og 

man kan i samfunnsvitenskaplig sammenheng kun si at årsaken øker sjansen for at en 

virkning skal oppstå oftere enn den ville gjort om årsaken ikke var tilstede (Firebaugh 2008: 

120). 

I følge Skog (2004) er det ofte vanskelig å skille mellom korrelasjon og faktisk kausalitet. 

Andre hendelser, tilfeldigheter eller ikke-sammenliknbare grupper kan gjøre at det ser ut som 

en bestemt årsak gir en virkning, uten at dette er tilfelle. Spuriøse korrelasjoner er et vanlig 

problem, og oppstår når det er korrelasjon mellom variablene A og B og det kan se ut som A 

derfor frembringer B, mens det i virkeligheten er en konfunderende faktor C som er forårsaker 

B, som også korrelerer med A. En annen mulighet er at sammenhengen mellom A og B har et 

spuriøst element. Det vil si at det finnes en årsakssammenheng mellom A og B, mens det 

samtidig finnes en bakenforliggende variabel C som påvirker begge. I tillegg kan det i noen 

tilfeller være vanskelig å si noe om hvilken retning kausalpilen peker, om det er A som 

påvirker B, omvendt, eller at begge påvirker hverandre gjensidig (Skog 2004: 37-41). Et annet 

problem kan oppstå om to grupper sammenliknes i et eksperiment og den ene utsettes for 

påvirkning. Hvis gruppene i utgangspunktet var systematisk ulike og disse ulikhetene ikke er 

tilfeldige, kan dette gi skjeve eller feilaktige resultater der det ser ut som en påvirkning ga 

utslag, mens den i virkeligheten ikke hadde noen innvirkning (Skog 2004: 39). 

Det finnes i hovedsak to ulike måter å finne ut om korrelasjonen mellom to faktorer er kausal, 

den eksperimentelle metoden og kontrollvariabelmetoden. Den eksperimentelle metoden er 

som nevnt sjeldent brukt i samfunnsvitenskap. I kontrollvariabelmetoden tar man i bruk 

statistiske metoder for å kontrollere for mulige bakenforliggende faktorer. Ved bruk av denne 
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metoden er det viktig at forskeren har god kunnskap til teori og hvilke mekanismer det er 

antatt ligger til grunn for sammenhengen mellom A og B (Skog 2004: 41-45). Virkeligheten 

er sammensatt og kompleks. Hovedproblemet med denne metoden er dermed at 

bakenforliggende variabler lett kan bli utelatt fra analysene, enten ved manglende kunnskap 

om hvilke faktorer som kan påvirke, eller ved at noen faktorer kan være vanskelige å 

registrere eller det kan være vanskelig å få tak i data (Hellevik 2002: 89). I dette tilfellet er det 

flere kontrollvariabler som kunne vært relevante å ha med i analysene. Det er nesten uendelig 

mange variabler som kan tenkes å påvirke boligpriser, både karakteristikker ved selve boligen 

og nærområdet den ligger i, samt at demografien i området kan tenkes å påvirke 

attraktiviteten og dermed prisen på en bolig. Eksempler på interessante variabler som kunne 

vært med i analysen er hvilken etasje boligen ligger i, om den har heis, peis, tilhørende 

garasjeplass eller balkong, samt om det finnes skoler og barnehager i nærområdet. Flere av 

disse variablene ble det søkt om til SSB, men det var ikke mulighet til å få tak i alle variabler 

som var ønskelige. Dette er en svakhet når man ikke samler inn sine egne data men må bruke 

data fra andre kilder. 

4.4 Data 

I dette avsnittet vil det utredes om datakilder, datahåndtering, validitet, relabilitet og 

operasjonalisering av de teoretiske konseptene som har blitt diskutert tidligere. Datamaterialet 

hentet til denne oppgaven er sekundærdata. Sekundærdata skiller seg fra primærdata ved at 

det ikke er samlet inn direkte for denne studien, men er hentet fra en sekundær kilde som har 

samlet inn data til et annet formål, og variablene og verdiene vil derfor ikke være 

spesialdesignet til å passe forskningsspørsmålet som skal bli forsøkt besvart her (Ringdal, 

2007: 97). I dette tilfellet ble sekundærdata valgt både av tidsmessige og ressursmessige 

hensyn, da det ville tatt mye tid å samle inn data om boligomsetninger på egenhånd. Samtidig 

er det vanskelig å samle inn primærdata om bolig, da det skal være mange observasjoner og 

nøyaktige tall på variabler som boligpris og antall kvadratmeter, samt at dette er data som går 

mange år tilbake i tid, noe som kan være utfordrende med primærdata (Ringdal 2007: 97). 

Datamaterialet kan deles opp i to undergrupper. Den første er data om boligsalg og ulike 

karakteristikker ved boligen og salget av denne, også medregnet boligstatistikk over 

boligpopulasjonen i kommunene. Disse dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den 

andre undergruppen er kartdata fra Akershus, som viser administrative grenser som 
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kommuner og grunnkretser, samt tettsteder og jernbanestasjoner. Disse er hentet fra flere 

ulike kilder, som Kartverket, Esri og SSB. Disse dataene blir brukt til å behandle 

datamaterialet om boligsalg fra SSB videre og for å visualisere og beskrive datamaterialet på 

en romlig måte. For å gjennomføre dette er dataprogrammet ArcGIS tatt i bruk. ArcGIS er en 

programvare for geografiske informasjonssystemer, eller GIS. GIS er kort forklart 

datasystemer som kan brukes til å utføre flere ulike operasjoner, som å lage databaser, 

behandle og analysere geografisk informasjon på en effektiv måte, samt lage informative og 

forståelige kart (Longley m.fl. 2011: 13). Hvordan kartene skal leses og hvilke beslutninger 

som har blitt gjort for å lage variabler og kart ved hjelp av GIS vil bli diskutert senere. 

4.4.1 Validitet og relabilitet 

Det finnes flere ulike typer validitet, men alle har til felles at de handler om hvilken gyldighet 

og relevans de innsamlede data har for den teoretiske problemstillingen som ønskes besvart. 

Relabilitet handler om nøyaktighet og hvordan forskeren går frem for å måle og klassifisere 

ulike fenomener (Hellevik 2002: 183). Her vil begreper knyttet til feil som kan begås av en 

forsker relatert til disse begrepene bli kort forklart. Gjennom kapittelet vil validiteten og 

relabiliteten til de ulike elementene i oppgaven diskuteres. Begrepsvaliditet er knyttet til 

operasjonalisering av variabler og om dataene som er samlet inn fanger opp det teoretiske 

fenomenet forskeren ønsker å si noe om (Hellevik 2002: 51-52). Feil i verdiene til en variabel 

oppstår når det er en ulikhet mellom den registrerte og den virkelige verdien. Hvis disse 

målefeilene er usystematiske er det tilfeldigheter som avgjør om disse er høyere eller lavere 

enn den reelle verdien er ikke dette nødvendigvis problematisk, mens problemet oppstår hvis 

målefeilen er systematisk og dermed kan gi skjeve resultater. Slike systematiske målefeil kan 

lett oppstå i intervjusituasjoner eller ved spørreundersøkelser der individene bevisst eller 

ubevisst gir feilaktige svar (Skog 2004: 90-91). Konklusjonsvaliditet er knyttet til resultatenes 

gyldighet, altså om den tilsynelatende effekten er en realitet eller om det er tilfeldigheter som 

gjør at det ser slik ut. Størrelsen på utvalget er relevant for å kunne si noe om 

konklusjonsvaliditeten. Er utvalget for lite, blir de statistiske feilmarginene så store at det blir 

vanskelig å si om resultatet kun kommer av tilfeldigheter (Skog 2004: 99-104). Intern 

validitet handler om kausalitet som ble forklart over, og dermed om hvilken retning 

årsakssammenhengen går og om det finnes bakenforliggende eller mellomliggende variabler 

som er den faktiske årsaken. Som tidligere nevnt er eksperimentelle metoder den beste 

løsningen på dette problemet, mens kontrollvariabelmetoden er av mer begrenset verdi da 
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man må være sikker på å ha fått med alle mulige kontrollvariabler. Nivåfeilproblemet, eller en 

økologisk feilslutning, skjer når man trekker slutninger på for eksempel individnivå fra 

resultater på aggregert nivå (Skog 2004: 107-110). Regresjon mot gjennomsnittet kan skje når 

man gjør målinger på flere ulike tidspunkt, men dette er et fenomen som varierer naturlig over 

tid og målingene kan derfor bli gjort på tidspunkt som får det til å se ut som det er en effekt 

som ikke er der (Skog 2004: 111). For eksempel varier ofte boligpriser i løpet av et år. Hvis 

boligprisene blir målt på for eksempel to ulike tidspunkt i løpet av et år der det er unormalt 

høye eller lave verdier kan det gi inntrykk av en helt annen prisutvikling enn den reelle. 

Ekstern validitet omhandler det viktige spørsmålet om resultatene er generaliserbare til andre 

kontekster enn akkurat de studien er basert på. Vil resultatene være gyldige også for andre 

regioner, andre samfunnsformer, en annen tidsepoke eller en annen gruppe i samfunnet? 

Ifølge Skog (2004, s 114) er det ingen fasit på dette, og forskeren må i mange tilfeller støtte 

seg på teori om temaet det forskes på og bruke kunnskap om de bakenforliggende 

mekanismene for å foreta en skjønnmessig vurdering av generaliseringsgrunnlaget. I 

samfunnsvitenskaplig forskning er målet ofte å finne mer generelle mønstre, og man er 

dermed ikke så interessert i den begrensede konteksten som er direkte analysert i en spesifikk 

studie. Det er likevel viktig å ikke dra generaliseringen for langt, for små endringer i 

forholdene i samfunnet kan ha stor innvirkning på hvordan de ulike faktorene påvirker 

hverandre. Siden dette er en studie som baserer seg på kontrollvariabelmetoden og ikke 

eksperimentelle metoder, vil det ofte være mindre problemer med ekstern validitet, da data 

brukt i kontrollvariabelmetoden er hentet fra realiteten vi er ute etter å si noe om og ikke en 

konstruert situasjon (Skog 2004: 114-115). Siden dette er en studie som baserer seg på kun 

fire utvalgte regionbyer utenfor landets hovedstad, kan det tenkes at disse casene kan ha 

spesielle karakteristikker som gjør det vanskelig å generalisere for langt. 

I analysene vil flere ulike mål på hvor god modellen er og hvor mye av variasjonen i 

boligprisene den forklarer rapporteres. Under vil de viktigste av disse forklares. 

Signifikanssannsynligheten, eller p-verdien handler om statistisk usikkerhet knyttet til for 

eksempel utvalg og om man forkaster eller beholder nullhypotesen om at det ikke finnes noen 

sammenheng. Hvis p-verdiene er lavere enn det valgte signifikansnivået, må nullhypotesen 

forkastes (Midtbø 2007: 66). 
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 R² varierer mellom 0 og 1 og er et mål på hvor mye av variasjonen i den avhengige 

variabelen som blir forklart av de uavhengige variablene. R² nær 1 vil si at mye av 

variasjonen i avhengig variabel kan forklares av uavhengig(e) variabel(variabler), mens en lav 

R² nær 0 vil si at lite av disse variasjonene i avhengig variabel er forklart av modellen. Lav R² 

kan dermed tyde på at det er viktige forklaringsvariabler som mangler fra modellen. Normalt 

blir R² ganget med hundre og oppgitt i prosent. I noen tilfeller kan imidlertid for mye vekt 

legges på R², da en modell ikke nødvendigvis er dårlig selv om R² er lav. Modellen kan være 

godt definert og egnet til å undersøke om de uavhengige variablene som er med påvirker 

avhengigvariabel, samt gi et godt og nøyaktig mål på dette, selv om det ikke forklarer veldig 

mye av variasjonen i avhengig variabel. Justert R² er et oftere brukt mål enn R² fordi R² ofte 

vil øke når man legger til flere uavhengige variabler og dermed kan bli unaturlig høy om det 

ikke tas hensyn til dette (Wooldridge 2009: 40, 199-201). Det er derfor justert R² som vil bli 

nevnt og tolket i analysene i kapittel 7. 

Standardfeilen til estimatet er en størrelse som sier noe om usikkerheten i resultatene og hvor 

sannsynlig det er at modellen vil finne en reell sammenheng. Standardfeilen til estimatet 

avhenger av størrelsen til utvalget, og blir mindre jo større utvalget er. Størrelsen på 

standardfeilen er avhengig av flere andre faktorer. Et større utvalg med flere observasjoner og 

større variasjon i den uavhengige variabelen gir mindre standardfeil, mens høy korrelasjon 

mellom uavhengige variabler og mye uforklart varians fører til større standardfeil (Skog 2004: 

286). 

4.4.2 Utvalg 

Populasjonen i denne oppgaven som det ønskes å si noe om er boligmassen som helhet og 

variasjoner av boligprisene i denne. Som et mål på dette brukes boligomsetninger som utvalg. 

SSBs boligprisstatistikk har fra 2002 vært basert på omsetninger fra meglerforetak som er 

medlem av EFF (Eiendomsmeglerforetakenes Forening) og meglere som er medlem av NEF 

(Norges Eiendomsmeglerforbund) og som blir annonsert på Finn.no. Boligkjøp der den 

faktiske kjøpesummen ikke tilbakerapporteres til Finn.no, som boligomsetninger som 

gjennomføres av privatpersoner eller andre aktører utenfor eiendomsmeglernes 

rapporteringssystem tas ikke med i SSBs datamateriale for beregning av boligprisstatistikk. 

Tidligere hentet SSB også data fra NBBL (Norske boligbyggelags Landsforbund) for 

informasjon om borettslagsboliger, men siden disse var basert på gjennomsnitt og det har blitt 
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vanlig å annonsere også borettslagsboliger på Finn.no sluttet SSB å hente opplysninger fra 

NBBL i 2008 (Takle, SSB 2012: 7). 

Over tid har dekningsgraden til Finn.no blitt bedre, og per 2010 er over 80 prosent av selveide 

blokkleiligheter, 60 prosent av selveide rekkehus og tomannsboliger og 70 prosent av 

eneboliger med i dataene fra Finn.no. For borettslagsboliger i fritt salg er i underkant av 70 

prosent med i dataene fra Finn.no. Til sammen utgjør salg av selveierboliger og 

borettslagsboliger fra Finn.nos datagrunnlag rundt to tredjedeler av omsatte boliger (Takle, 

SSB 2012: 7-8). Finn.no skiller i tillegg mellom boligtypene enebolig, tomannsbolig, 

rekkehus, leilighet, bofellesskap, hybel, fleremannsbolig/bygårder, gårdsbruk/småbruk, 

tomter, kontor, lager, garasje/parkering, annet fritid, andre eller uspesifisert. SSB fjerner 

kategorier som ikke er relevante, og står da igjen med enebolig, tomannsbolig, rekkehus og 

leiligheter, i noen tilfeller slår de sammen tomannsbolig og rekkehus til én kategori kalt 

småhus (Takle, SSB 2012: 8). I datasettet brukt i denne oppgaven har SSB ikke slått sammen 

rekkehus og tomannsbolig til småhus, og vi står dermed igjen med verdien enebolig, 

tomannsbolig, rekkehus og leilighet. SSB regner alderen på en bolig ut fra byggeår. Byggeåret 

hentes fra Finn.no, Matrikkelen, eller Folke- og boligtellingen 2001, da enten som årstall, 

eller en intervall på ti år der byggeåret vil bli satt til midt i denne perioden. Dersom det ikke er 

mulig å identifisere byggeår fra noen av disse kildene settes det til eldre enn 35 år (Takle, 

SSB 2012: 9). I datasettet brukt i denne oppgaven er byggeåret satt som årstall og alderen 

regnet som differansen mellom salgsår og byggeår- Tilleggsopplysninger fra Matrikkelen kan 

i tillegg til byggeår også omfatte om boligen ligger i tettbygd eller spredtbygd strøk og 

bydelskode (Takle, SSB 2012: 9). Bydelskode er imidlertid kun med om datasettet omfatter 

Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger, og er dermed ikke relevant i denne oppgaven. 

For å skille ut observasjoner som kan være feilaktige har SSB kriterier som at de fra 2005 

ikke inkluderer boliger med salgspris under 250 000, og siden 2010 er det kriterier om antall 

kvadratmeter og kvadratmeterpris. Eneboliger må ha boligareal mellom 50 og 500 

kvadratmeter og kvadratmeterpris mellom 2 000 og 85 000 kroner. Småhus må ha boligareal 

mellom 40 og 350 kvadratmeter og kvadratmeterpris mellom 2 000 og 85 000 kroner. 

Leiligheter må ha boligareal på mellom 155 og 250 kvadratmeter og kvadratmeterpris mellom 

3 000 og 95 000 kroner. Disse tallene tas opp til evaluering en gang i året, og kan dermed ha 

endret seg til i dag (Takle, SSB 2012: 9). 
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Datamaterialet fra SSB er ikke hentet inn med tanke på denne masteroppgaven, men for SSBs 

egen forskning. Variabler vil dermed være operasjonalisert med tanke på annen forskning, og 

det kan være variabler eller verdier som kunne vært interessant her som ikke er med i 

datasettet eller er definert på et vis som ikke er optimalt for analysene. Datasettet vil også 

inneholde variabler som ikke er relevante eller som må behandles for å kunne brukes i denne 

sammenhengen. Eksempler på dette fra det faktiske datasettet er at det mangler variabler om 

boligkarakteristikker som kan tenkes å påvirke boligprisen som balkong, heis og etasje. Det 

finnes samtidig variabler om bydeler, gårdsnummer og bruksnummer som ikke er relevant for 

analysene i denne oppgaven. Noen variabler måtte endres eller omdefineres til nye variabler 

for å være bedre egnet. Kvadratmeterpris måtte regnes om til kvadratmeter da dette var en 

mer egnet variabel, det ble også gjort logaritmiske omkodinger av totalpris og kvadratmeter, 

det ble også laget dummyvariabler av boligtype- og salgsårvariablene og laget flere ulike 

avstandsvariabler basert på koordinatvariablene fra datasettet. Nye og originale variabler, 

samt de ulike omkodingene vil diskuteres i mer detalj senere i delkapittel 4.4.4. 

Utvalget fra SSB inneholdt i utgangspunktet til sammen 59 151 observasjoner av boliger solgt 

i alle kommunene i årene 2004-2017 i Akershus-kommunene Ski, Skedsmo, Asker og 

Bærum. Noen observasjoner har blitt satt til missing eller har blitt ekskludert fra utvalget av 

ulike grunner. Variabelen over boligtyper inneholdt verdiene enebolig, tomannsbolig, 

rekkehus, leilighet, samt en siste verdi med veldig få observasjoner som var en ukjent 

boligtype det ikke var mulig å finne ut hva var. Denne verdien på boligtypevariabelen ble 

derfor satt til missing, og fjernet 42 observasjoner fra utvalget. Satt da igjen med 59 109 

observasjoner. Da avstandsvariabelen ble laget og eksportert til SPSS, ble det tydelig at 

observasjoner med unormalt høye verdier på avstandsvariabelen gjorde det vanskelig å 

observere den faktiske ulikheten i avstander fra stasjonene. Da dette ble undersøkt i kart i 

ArcMap viste det seg at det var feil i koordinatene til en del av observasjonene som gjorde at 

det så ut som boligene lå langt utenfor kommunene de skulle tilhøre, og dermed fikk ekstreme 

verdier. Verdier som var over en viss verdi ble derfor satt til missing på avstandsvariabelen. 

Det var kun i Lillestrøm og Asker dette var et problem. Fem observasjoner ble derfor 

ekskludert fra Asker-variabelen, mens 184 observasjoner med ekstreme verdier måtte settes 

som missing fra Lillestrøm-variabelen. I tillegg er det ikke alle observasjoner som hadde 

verdier på koordinatvariablene, også dermed ikke ble med i analysen grunnet manglende 

avstandsvariabel. Samtidig ble hver kommune analysert for seg selv og datamaterialet delt i 

fire. Av hensyn til begrenset tid og ressurser ble det gjort et valg om å gjøre en longitudinell 
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studie med utgangspunkt i to tidspunkt i hver ende av tidsperioden presentert i datamaterialet 

fra SSB. For å få nok observasjoner i hver kommune og på hvert tidspunkt, ble det valgt tre 

årstall i hver ende av årstallene som var med i utvalget, slik at det ble to tidsperioder; 2004- 

2006 og 2015-2017. Dette begrenser antall observasjoner i hver analyse ytterligere, men 

varierer fra kommune til kommune ettersom det er ulikt antall boligsalg i hver kommune og 

hvert år. Datasettet er likevel relativt stort. Mange observasjoner gir større variasjon i verdier 

og det er mindre sjans for at en observert effekt er resultat av tilfeldigheter. Samtidig er det 

større sannsynlighet for å begå feil av type I, der man tror man finner en effekt som egentlig 

ikke er der (Skog 2004: 103). 

Kartfiler som bakgrunnskart, kart over administrative inndelinger som kommuner og 

grunnkretser, jernbanestasjoner, samt tettsteder er hentet fra Esri, Kartverket og SSB. 

Geografiske elementer kan bli endret over tid, for eksempel ved at administrative grenser 

endres, kollektivtransportstasjoner flyttes, legges ned eller opprettes, veier bygges, stedsnavn 

endres, tettsteder og urbane områder vokser. Selve landskapet kan også endres, enten av 

naturlige årsaker eller ofte ved indirekte eller direkte menneskelig påvirkning. Eksempler på 

dette kan være at havet stiger eller synker, erosjon, elver endrer kurs eller demmes opp, 

innsjøer tørker opp, fjell sprenges vekk, eller skoger hogges eller brennes ned. Siden relativt 

store endringer kan skje over en relativt kort tidsperiode, er det viktig å tenke over 

tidsperspektivet når man setter sammen kart av ulike kartlag og fra ulike kilder (Longley m.fl. 

2011: 13). Om et utdatert kart brukes for å si noe om et fenomen i dag kan det oppstå 

problemer. Samtidig er det viktig å nevne at GIS-representasjoner alltid vil være forenklinger 

av virkeligheten som er meget kompleks og sammensatt. Det er flere grunner til å forenkle og 

generalisere på denne måten når man bruker GIS-programmer. En av grunnene er plassparing, 

grunnet lagringskapasitet og at programmet vil kunne bearbeide mindre tunge filer raskere, og 

å lage forenklede kart vil i mange tilfeller gjøre det enklere for den eller de som skal lese 

kartet å observere det som er relevant informasjon (Longley m.fl. 2011: 82-92). 

Hovedhensikten med kart er å vise tydelig informasjon og mønstre, og det kan dermed være 

en fordel at ikke for mange detaljer overskygger det eller de forholdene kartet har til hensikt å 

belyse. Det er flere aspekter som må tas hensyn til og vil begrense og styre 

kartlagingsprosessen. Det reelle området og fenomenet som studeres, formålet med studien, 

hvilke data som er tilgjengelig, kartskala, hvem kartet er ment for, hvor og i hvilke forhold 

kartet skal sees i, samt om kartet skal vises på skjem eller papir er viktige for hvordan kartet 

blir designet (Longley m.fl. 2011: 306). 
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Klassifiseringsmetoder som brukes for å dele intervall- og ratio-data inn i kategorier er viktig 

for hvordan kart og innholdet i dette vil oppleves og tolkes av leseren. Det er positive og 

negative aspekter med alle disse, men kartografen må ta en avgjørelse om hvilken metode 

som representerer datamaterialet på best måte. De fire vanligste metodene er ifølge Longley 

m.fl. (2011) Natural (Jenks) breaks, Quantile breaks, Equal-interval breaks og Standard 

deviation. Ved bruk av Natural (Jenks) breaks blir datamaterialet delt opp, enten av 

kartografen eller GIS-programvare, der det er ’naturlige’ grupperinger av verdier, eller store 

mellomrom mellom verdier. Quantile breaks grupperer data ved å plassere like mange 

observasjoner i hver klasse. Dette kan gjøre at like verdier kommer i ulike klasser, eller veldig 

ulike verdier kommer i samme klasse, noe som kan gjøre at resultatet kan bli feiltolket. 

Equal-interval breaks burde brukes hvis verdiene er generelt godt kjent av de som skal lese 

kartet, for eksempel temperatur. Standard deviation er som navnet antyder basert på 

standardavvik, altså avstand fra gjennomsnittsverdien (Longley m.fl. 2011: 313-314). I 

kartene som viser oversikt over gjennomsnittlig kvadratmeterpris i de ulike kommunene og 

antall kvadratmeter er det valgt å bruke Natural (Jenks) breaks, da dette vil gruppere 

boligpriser som er nærmere hverandre i samme klasse og ikke få et tilfeldig skille der veldig 

like prisgjennomsnitt blir skilt i ulike klasser eller at det er store sprang mellom verdier er 

definert i samme klasse. 

Koordinatene i kartene er relativt nøyaktige, men som nevnt tidligere må et koordinatpunkt 

for et så stort kartelement som hus eller en bygning plasseres i et punkt på bygningen, og kan 

være midt på eller i en av endene. Samtidig må koordinatpunktene gjøres mindre nøyaktige 

ved å øke størrelsen på punktene. Dette må gjøres for at kartet skal være lesbart og det skal 

være mulig å skille mellom de ulike kategoriene. Slik kan boligomsetninger i tettbygde strøk 

komme til å overlappe hverandre. Slike overlappinger kunne blitt unngått ved å bruke kart der 

boligpriser og antall kvadratmeter vises aggregert til grunnkretser. Kart der man bruker data 

aggregert til grunnkretser kunne ført til mindre overlappinger og på denne måten et enklere 

kart å tolke. Slike kart har imidlertid sine egne svakheter ved at kartet blir mindre detaljert, 

viser ikke hvor det er spredt og tett bebyggelse, samtidig som spesielt større grunnkretser i 

mer spredtbygde strøk kan ha veldig få observasjoner, som dermed kan gi ekstreme verdier 

eller veldig ulike verdier i ulike deler og vil ikke vise variasjonene. Imidlertid kan kart med 

bruk av inndelinger på grunnkretsnivå til en viss grad gjøre kartet mer oversiktlig ved at det 

eliminerer risikoen over at koordinatpunkt overlapper hverandre og dermed skjuler det 
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virkelige mønsteret. Det er imidlertid valgt å lage kart basert på boligomsetningenes 

koordinater i denne oppgaven da dette gir det tydeligste bildet av den faktiske situasjonen. 

4.4.3 Representativitet 

Utvalgsundersøkelser er studier der man ønsker å si noe om en populasjon, men på grunn av 

høye kostnader ved datainnsamling og andre utfordringer ved å samle inn data om hele 

populasjonen, vil de fleste forskere studere et mindre utvalg. For at forskeren skal kunne si 

noe om denne populasjonen ut fra utvalget, må det være representativt. De største problemene 

med å oppnå et representativt utvalg som ikke har systematiske skjevheter er frafall og at det 

er brukt en utvalgsmetode som ikke er optimal. Frafall gir ikke grunn til bekymring om dette 

er helt tilfeldig, men det vil ofte være slik at noen grupper i mindre grad ønsker å svare på for 

eksempel spørreundersøkelser (Skog 2004: 99-100). Med hensyn til utvalgsmetode finnes det 

flere ulike typer. Utvelgingsmetoder basert på skjønn, selvseleksjon eller utvelging av typen 

’5-på-gata’ er ikke hensiktsmessige da ikke alle enheter i populasjonen har lik sannsynlighet 

for å bli med i utvalget. Sannsynlighetsutvalg som tilfredstiller dette kravet er for eksempel 

enkelt- eller stratifisert sannsynlighetsutvalg eller klyngeutvelging er bedre egnet for å oppnå 

representativitet og dermed ha muligheten til å generalisere til den videre populasjonen (Skog 

2004: 100). 

Populasjonen i dette tilfellet er boligmassen, og utvalget som er valgt for representere dette er 

boligomsetninger. Dette er ikke en hensiktsmessig metode å gjøre utvalg fra en populasjon, 

men dette er gjort slik grunnet at det ville være vanskelig å få tak i informasjon om boligpriser 

på enhver bolig for hvert år. Utvalget kan imidlertid føre til skjevheter i utvalget. 

Datamaterialet er hentet fra SSB, som igjen får data om boligomsetninger som registreres 

gjennom eiendomsmeglernes rapporteringssystemer til Finn.no. I 2010 var dekningsgraden til 

sammen for omsetninger av alle boligtyper og eieformer omtrent to tredjedeler. Det er 

imidlertid grunn til å tro at dekningsgraden har fortsatt å øke noe frem til i dag. Likevel er det 

et antall boligomsetninger som ikke er med i utvalget, noe som kan føre til skjevheter i 

resultatene. For det første er det ulik dekningsgrad for de ulike boligtypene, ved at for 

eksempel 80 prosent av selveide blokkleiligheter er innrapportert, mens kun 60 prosent av 

selveide småhus er det. Det kan for det andre tenkes at boligomsetninger som gjennomføres 

av privatpersoner eller andre aktører utenom eiendomsmeglernes rapporteringssystem, og 

dermed ikke er med i SSBs statistikk, kan ha spesielle karakteristikker som gjør dem 
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annerledes enn observasjonene som er med i utvalget, noe som igjen kan føre til skjevheter. I 

tillegg blir leiligheter og mindre boliger solgt oftere enn andre boligtyper, noe som kan føre til 

en overrepresentasjon av leiligheter i datasettet (Hjorthol 1998; Clark & Onaka 1983). Dette 

blir imidlertid i stor grad løst ved at størrelse og boligtype blir kontrollert for i analysene. I 

tillegg ble også den ukjente boligtypeverdien 23 og observasjonene med ekstreme verdier på 

avstandsvariabelen satt til missing, noe som utgjorde litt over 200 observasjoner til sammen. 

Dette er imidlertid ikke mye i et relativt stort datamateriale. De observasjonene som ble satt til 

missing på grunn av ukjent boligtype, var ikke tilfeldige da en hel boligtype er fjernet fra 

datamaterialet, men det er likevel snakk om så få observasjoner at det vil gi minimalt utslag. 

Observasjonene som ble fjernet på grunn av ekstreme verdier på avstandsvariabelen var flere, 

men ikke spesielt mange i det store bildet. Det er mest sannsynlig at disse observasjonene fikk 

ekstreme verdiene grunnet feilregistrete verdier på koordinatvariabelene, og er dermed lite 

sannsynlig en systematisk feil. I tillegg til dette er det større mengder observasjoner som 

detter ut på grunn av manglene verdier på en eller flere variabler, spesielt koordinater. 

4.4.4 Variabler 

I dette avsnittet vil de ulike variablene gjennomgås. Noen variabler er viktigere enn andre og 

disse vil bli gjennomgått mer grundig. Både variabler fra SSB, hvordan disse er bearbeidet, og 

hvilke nye variabler som har blitt laget vil gjennomgås. En variabel som måler salgssum er en 

nødvendighet når man skal analysere boligpriser, og vil bli brukt som avhengig variabel i 

analysene. Det er i denne masteroppgaven valgt å fokusere på boligpriser på kjøpte boliger og 

ikke leiepriser. Siden leiepriser og kjøpepriser kan gi veldig ulike mønstre og leiemarkedet 

består av en mye større andel leiligheter vil denne utelatelsen kunne påvirke resultatet. 

Likevel er forskjellene i kjøpe- og leiemarkedet såpass store at det også er et godt argument 

for å holde leiemarkedet utenfor denne analysen. Variabelen for boligpris er fra SSBs datasett 

og er en kontinuerlig, numerisk variabel på forholdstallsnivå som viser totalpris i kroner. 

Denne prisen er inkludert andel fellesgjeld for borettslagsboliger. Det er i tillegg viktig å ta 

hensyn til størrelse og boligtype, og kontrollere for dette i regresjonsanalyser når man ser på 

boligpriser i forhold til avstand, da det kan være lett å begå feil ved å konkludere at prisene 

øker med avstand fra kollektivknutepunktet hvis man ikke kontrollerer for størrelse. Dette kan 

skje ved at eneboliger ofte vil være dyrere totalt enn en liten leilighet, mens eneboliger vil ha 

en mye lavere kvadratmeterpris. Det er dermed også viktig å kontrollere for boligtype da ulike 

boligtyper gjerne vil ha forskjellige prisnivå. 
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I analysene vil det bli brukt en 

variant av denne variabelen der 

den er omkodet til naturlig 

logaritme. Logaritmer er en form 

for ikke-lineær omkoding som er 

velegnet til å undersøke hvor 

mye en variabelverdi stiger eller 

synker relativt til en annen, og er 

derfor velegnet for å undersøke 

en ikke-lineær sammenheng i en 

lineær modell. Naturlige 

logaritmer er logaritmiske 

omkodinger der det er valgt en 

logaritmeskala der grunntallet er 

e som er tallet 2,178... og 

regresjonsparameteren vil kunne 

tolkes i prosentvis endring (Skog 

2004: 241-248). En annen fordel 

med logaritmiske omkodinger er 

at de kan minske skjevheter i 

fordelinger som er høyreskjeve og begynner på en positiv verdi over 0 (Christophersen 2009: 

85-86). Slike skjevheter som blir rettet opp ved en logaritmisk omkoding kan være et tegn på 

at variabler påvirkes relativt heller enn additivt (Skog 2004: 331). Videre i oppgaven vil 

begrepene naturlig logaritme og logaritme brukes om hverandre, men det vil hele tiden være 

naturlig logaritme det er snakk om. Figur 4-1 viser tydelig den høyreskjeve fordelingen med 

lang hale i totalsum-variabelen, og en fordeling som likner normalfordelingen etter 

logaritmisk omkoding. Både relabiliteten og validiteten til totalsum-variabelen burde være 

relativt høy, da data hentet direkte fra Finn.no hvor eiendommer legges ut for salg må bli 

antatt relativt nøyaktig, selv om det kan forekomme feilregistreringer. Disse eventuelle 

feilregistreringene må antas å være tilfeldige. Det er imidlertid problemet diskutert tidligere 

om at ikke alle boligomsetninger er med i datamaterialet fra SSB, og at det kan oppstå 

skjevheter i resultatet fordi en viss type boliger er underrepresentert, også fordi leiligheter 

selges oftere enn andre boligtyper. Man må også ta høyde for at det kan være en høyere andel 

Figur 4-1: Fordeling av verdier på variabelen totalsum for boliger. Figuren 

viser en sterkt høyreskjev fordeling med lang hale. Kilde: SSB. 

Figur 4-2: Fordeling av verdier på variabelen totalsum etter logaritmisk 

omkoding, hvor fordelingen er nærmere normalfordelt. Kilde: SSB. 
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leieboliger i noen områder som ikke vil være med i dette datamaterialet, da det kun omfatter 

boligsalg. 

Datasettet inneholder også en kommunevariabel for Skedsmo (0231), Ski (0213), Bærum 

(0219) og Asker (0220). Disse vil brukes til å filtrere datamaterialet så hver kommune kan 

analyseres hver for seg. Selv om administrative grenser er offisielle fastsatte grenser er det 

viktig å huske på at slike menneskelagde grenser er relativt tilfeldige og ikke konstante. Med 

kommunereformen blir det endringer i tre av fire kommuner som er med i denne oppgaven. 

Skedsmo blir slått sammen med Fet og Sørum til Lillestrøm kommune, Ski blir slått sammen 

med Oppegård til Nordre Follo kommune, og Asker, Hurum og Røyken blir slått sammen til 

Asker kommune. Alle disse endringene vil skje i 2020 (Regjeringen 2018). I tillegg finnes det 

på et lavere nivå en grunnkretsvariabel som vil ikke bli tatt i bruk i analysene, da det finnes en 

kontinuerlig avstandsvariabel som gir mer nøyaktige målinger. Grunnkretsvariabelen brukes 

imidlertid som basis for nye øst-vest-variabler i Asker og Bærum for å filtrere ut 

boligomsetningene som antas påvirket av Oslo, slik at det kan gjennomføres separate analyser 

med hver av disse. 

Boligtypevariabelen er en variabel på nominalnivå og har fem ulike kategorier; 10, 21, 22, 23 

og 31. 10 er kode for enebolig, 21 for tomannsbolig, 22 for rekkehus, 23 er ukjent og 31 for 

leilighet. Fra denne variabelen er det laget dummyvariabler for hver boligtype unntatt 23 som 

blir satt til missing. Disse variablene vil bli brukt for å kontrollere for boligtype i analysen, og 

omkodet til dummyvariabler fordi variabler på nominal- og ordinalnivå med flere enn tre 

kategorier ikke kan tas med i regresjonsanalyser om de ikke er omkodet på denne måten. I 

denne oppgaven har alle relevante variabler av denne typen med flere enn tre kategorier blitt 

omkodet og delt opp i såkalte indikatorvariabler, som er dikotome og kodes 0 og 1, der 1 står 

for en viss verdi av den originale variabelen, og 0 står få alle andre verdier. Én 

indikatorvariabel tas ut av analysen som referansekategori (Christophersen 2009: 86-87). Her 

faller valget av referanse på leiligheter fordi dette er verdien med klart flest observasjoner. 

Det er viktig å kontrollere for boligtype, da ulike boligtyper har svært ulike karakteristikker 

som kan påvirke prisen. Samtidig er det grunn til å anta at det vil være flere boliger av mindre 

størrelse, og da spesielt leiligheter i mer tettbygde og urbane strøk, og det er derfor viktig å 

kontrollere for at det ikke er en effekt av flere leiligheter vi observerer fremfor økt pris på 

grunn av nærhet til regionbyene i seg selv. Relabiliteten til målingene fra SSB må igjen antas 

å være relativt høy og målingene nøyaktige. Et mulig problem med hvordan SSB fanger opp 
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de ulike boligtypene i kategorier, SSB har kategorisert dem som ’urelevante’. Dette gjelder 

hybler, bofellsskap, fleremannsbolig/bygårder, gårdsbruk/småbruk, tomter, kontor, garasje, 

fritidsboliger og uspesifiserte boliger. Det fremstår klart at en del av disse som kontor, tomter 

og garasje ikke er boliger og dermed ikke er relevante i en boligprisstatistikk. Hybler og 

bofellesskap vil i de fleste tilfeller sannsynligvis være på leiemarkedet, men likevel vil en 

overvekt av slike typer boliger være i blokkleiligheter og kan dermed skape skjevheter siden 

disse er tatt ut av datamaterialet. Likevel blir leiligheter som nevnt omsatt oftere, som igjen 

kan føre til en overvekt av denne boligtypen i datamaterialet. 

 

Variabelen for 

kvadratmeterpris er en variabel 

på forholdstallsnivå med 

verdier for kvadratmeterpris i 

kroner basert på totalsum og p-

romareal. P-rom er 

betegnelsen på primærrom, det 

vil si oppholdsrom som 

soverom, stue, kjøkken og bad, 

samt gang hvis denne ligger 

mellom to andre oppholdsrom 

(DNB Eiendom 2018). 

Dermed regnes for eksempel 

ikke boder og balkonger med i 

p-romareal. En viktig 

kontrollvariabel er antall 

kvadratmeter det er i en bolig, 

da det vil bli problematisk å 

kun sammenlikne priser, da 

det blir antatt at det er flere 

små leiligheter nær et 

kollektivknutepunkt og flere 

store eneboliger i mindre tettbygde områder. Uten å kontrollere for størrelse, kan det derfor 

Figur 4-3: Fordeling av verdier på variabelen kvadratmeter. Figuren viser en 

sterkt høyreskjev fordeling med lang hale. Kilde: SSB. 

Figur 4-4: Fordeling av verdier på variabelen kvadratmeter etter logaritmisk 

omkoding, hvor fordelingen er nærmere normalfordelt. Kilde: SSB. 
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fort se ut som det er høyere priser lengre fra regionbyene, fordi eneboliger ofte har høyere 

totalsum enn en leilighet, men en lavere kvadratmeterpris. Det ble derfor opprettet en 

kvadratmetervariabel basert på variablene for kvadratmeter og totalpris. Dermed er variabelen 

for kvadratmeter også basert på boligens p-rom. Figur 4-3 viser at kvadratmetervariabelen i 

likhet med totalsumvariabelen har en fordeling som er høyreskjev med lang hale, og 

variabelen blir dermed omkodet til naturlig logaritme av kvadratmeter. Figur 4-4 viser at 

fordelingen likner mer på normalfordelingen etter den logaritmiske omkodingen, selv om den 

har noen uregelmessigheter. Nøyaktigheten i målingen av disse variablene må igjen regnes for 

å være høy, da p-rom er et vanlig mål på en boligs størrelse og tallene rapporteres inn 

gjennom Finn.no. Et mulig problem med validiteten kan være at balkonger og smårom som 

kott og ikke regnes med i dette målet, mens disse kan tenkes å øke verdien på en bolig. 

Byggeår er en variabel for hvilket år boligen ble bygget slik det er skrevet i salgsrapporten. 

Aldersvariabelen er en variabel basert på byggeår som forteller hvor gammel en bolig var da 

den ble solgt. I noen tilfeller er denne negativ, men ikke mer enn to år. Dette tyder på at salget 

fant sted før den faktiske boligen var ferdig bygget. Det er aldersvariabelen som vil brukes 

som kontrollvariabel i analysen, da den kan tolkes lettere enn en variabel basert på byggeår. 

Når en bolig er bygget er data som i visse tilfeller kan gå lagt tilbake i tid og det er derfor 

knyttet større usikkerhet til om byggeåret og alderen satt på eldre boliger er korrekt. Det ble 

oppdaget noen unormale verdier på variabelen byggeår, som antagelig er registreringsfeil, da 

den sier en bolig er bygget i år 0, 4, 19, 71 og 189, noe som er relativt usannsynlig. 

Aldersvariabelen ser imidlertid normal ut, uten ekstreme verdier, og det er denne som brukes i 

analysene. 

Variabelen salgsår gir informasjon om hvilket år en bolig er solgt. Variabler for tidsperiodene 

2004-2006 og 2015-2017 brukes sammen med kommunevariablene for å filtrere 

datamaterialet slik at  alle andre kommuner og årstall holdes utenfor analysene. I tillegg lages 

det dummyvariabler for hvert av årstallene i disse tidsperiodene som brukes i analysene, der 

ett årstall holdes utenfor som referanse. Siden salgsårene er basert på relativt nye data fra 

2004 til 2017, og er hentet fra Finn.no, må det antas at denne verdien er relativt korrekt og at 

eventuelle feilmålinger ikke er systematiske. 
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Det finnes også to koordinatvariabler i datamaterialet, en for x- og en for y-koordinater. Disse 

blir ikke analysert direkte i SPSS som de andre variablene, men blir brukt som basis for 

avstandsvariabler for hver av kommunene som lages i ArcGIS for å få inn dette geografiske 

aspektet ved oppgaven. Avstandsvariabelene er basert på koordinatvariablene og 

kommunevariablene til boligene, samt kart hentet fra kartverket. For å finne avstanden fra 

bolig til sentrum av regionbyene, ble kollektivknutepunktet (jernbanestasjonene) i hver av 

regionbyene valgt. Jernbanestasjonene ligger relativt sentralt i alle regionbynene, men det kan 

være noen skjevheter knyttet til plasseringen av denne i forhold til faktisk sentrum av 

regionbyene. Ut fra disse opplysningene kan programvaren måle avstanden fra hver stasjon til 

boliger i den gitte kommunen. Variablene viser avstand fra stasjon til bolig i meter og er 

dermed på forholdstallsnivå. Det er senere laget nye avstandsvariabler med intervaller på 

1000 meter av gangen. Dette ble gjort fordi resultatene av de deskriptive analysene tilsa at 

sammenhengen mellom avstand og boligpris ikke er lineær, og den kontinuerlige 

avstandsvariabelen ble dermed omkodet til dummyvariabler i 1000 meters intervaller fra 

kollektivknutepunktene for å tilpasse modellen. 

Det ble observert noen tilfeller av at koordinatene var helt gale, da de kom opp et helt feil sted 

på kartet. Disse verdiene var antagelig feilregistrerte koordinater da de ikke så ut til å være 

innenfor landets grenser. Selv om dette mest sannsynlig er grunnet tilfeldigheter, og de gale 

tallene i selve koordinatverdien like gjerne kunne vært høyere eller lavere og dermed 

vanligvis ikke gitt fare for skjeve resultater, gir dette ekstreme utfall når koordinatene brukes 

som basis for avstandsvariabler. Disse ekstreme verdiene på de nye avstandsvariabelene har 

derfor blitt satt til missing. De øvrige koordinatene kan heller ikke antas å være nøyaktig målt 

på meteren. Et hus eller en blokk strekker seg over mange meter, så på akkurat hvilket punkt 

skal man si en bolig er? Avstandsvariablene gir imidlertid en variabel som er bedre egnet til å 

måle avstanden fra kollektivknutepunkt til bolig, da en har et mer nøyaktig og kontinuerlig 

mål. Uten denne variabelen kunne man for eksempel brukt grunnkretser gruppert sammen i 

ulike avstander fra kollektivknutepunktet som mål for avstand. Svakheten med dette er at 

grunnkretser kan variere mye i størrelse og i noen tilfeller er relativt store. De kan også 

variere stort i hvor tettbygde områdene innenfor grensen er. Med en avstandsvariabel unngår 

man dette problemet. Likevel er heller ikke dette målet helt nøyaktig, da avstanden fra bolig 

til stasjon er målt i luftlinje og ikke langs veier, gang- og sykkelstier folk i realiteten vil bruke. 

Det er dermed heller ikke tatt hensyn til terreng og opp- og nedoverbakker som kan gjøre den 

faktiske avstanden er mye lengre enn den som er registrert i datamaterialet. Som nevnt er det 
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laget en ny avstandsvariabel med 1000-meters intervaller for å tilpasse modellen til et ikke-

lineært resultat. Dette gjør avstandsvariabelen litt mindre nøyaktig, men en avstand på 1000 

meter er relativt kort i denne sammenhengen. I følge en rapport fra Transportøkonomisk 

institutt (TØI), der det legges frem retningslinjer for hvordan byer burde utformes med tanke 

på en overgang til mer bruk av kollektivtransport, er akseptabel og reell gangavstand maks 

650 meter i luftlinje (TØI 2017). Selv om en kilometer i luftlinje er lengre på bakkenivå med 

terreng og andre hindringer, er ikke dette en uoverkommelig avstand å gå eller sykle. 

Hovedbegrunnelsen for å bruke en denne avstand som intervaller er at dette gir et enklere og 

lettere tolkbart resultat, da det er de større linjene i variasjon av boligpriser som er interessant. 

Det er ikke alle observasjonene i datasettet som har verdi på koordinatvariablene. Dette kan 

føre til skjevheter i resultatene da man ikke kan vite med sikkerhet at det er tilfeldigheter som 

avgjør om en observasjon har verdier på disse variablene eller ikke. Hvis for eksempel ingen 

av boligomsetningene fra en nybygd blokk (som dermed kan ha mange omsetninger i den 

aktuelle perioden) har koordinatverdier, vil ingen av disse bli med i analyser og deskriptive 

kart og statistikk. 

Hver kommune har fått en egen avstandsvariabel som ble delt opp når disse ble laget og ikke i 

etterkant. Om dette ble gjort i etterkant ville dette ført til at avstanden fra boligene ville blitt 

målt til nærmeste stasjon uansett kommune, noe som ville ført til at boligomsetninger i Asker 

kunne fått en verdi som var avstanden til Sandvika og ikke Asker stasjon. Man kan 

argumentere for at folk som bor nærmere Sandvika enn Asker stasjon vil velge å bruke 

stasjonen som ligger nærmest boligen, og at avstanden derfor burde vært målt til stasjonen 

som ligger nærmest, ikke til stasjonen som ligger i samme kommune. Her er det imidlertid 

valgt å gjøre det slik at hver kommune analyseres hver for seg. Siden man allerede har tatt 

bort denne muligheten ved at ikke stasjoner i kommuner nær for eksempel Ski eller Skedsmo 

er med, er det bedre å holde dette likt i alle kommunene, slik at de blir mer sammenliknbare. 

Bærum og Asker blir også delt opp senere slik at den østlige delen av Asker ikke er med i 

analysene. Et relatert tema er at heller ikke andre stasjoner eller tettsteder er med når 

avstandsvariablene ble beregnet eller i analysene. Dette er for å lettere se effekten kun av 

avstand til de større regionbyene. 

I tillegg inneholder datamaterialet fra SSB en rekke variabler som av ulike grunner ikke er 

relevante. To bydelsvariabler som kun er relevante hvis området som studeres er Oslo, 

Stavanger, Bergen eller Trondheim og dermed ikke er relevant for Akershus og derfor ikke 
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brukt. Hus/bruksnummer og gate/gårdsnummer er heller ikke variabler som vil tas i bruk i 

denne analysen. Datamaterialet inneholder også en variabel for om boligen ligger i tettbygde 

eller spredtbygde strøk, og en variabel for salgsår som kun har verdier for 2017. Oversikt over 

variabler finnes i Tabell 4-1 på neste side. 
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Variabel Beskrivelse Datakilde 

Kommune Firesiftert kommunenummer basert på i hvilken 

kommune boligsalget fant sted 

SSB 

Grunnkrets Åttesifret kommune + grunnkretsnummer SSB 

Byggeår Året boligen ble bygget, hentet fra salgsrapport SSB 

Salgsår Året boligen ble solgt SSB 

Alder Alderen på bolig da den ble solgt, differansen 

mellom bygge- og salgsår 

 

Totalpris Pris inkludert andel fellesgjeld hvis borettslag SSB 

Naturlig logartitme totalpris Logaritmisk omkoding av variabelen totalsum SSB 

Kvadratmeterpris Kvadratmeterpris for boligene 

totalpris/p-romareal 

SSB 

Kvm Kvadratmeter i boligen, basert på p-rom SSB 

Naturlig logaritme av kvm Logaritmisk omkoding av kvadratmetervariabelen SSB 

Boligtype Hvilken boligtype den solgte boligen faller under. 

Kategorisert i fire ulike verdier: enebolig, 

tomannsbolig, rekkehus og leilighet 

SSB 

X-koordinat X-koordinat SSB 

Y-koordinat Y-koordinat SSB 

Avstandsvariabler for Ski, 

Skedsmo, Bærum, Asker 

Kontinuerlig avstand fra bolig til stasjon for hver 

kommune i meter. 

Omgjort til dummyvariabler med 1000 meters 

intervaller. Basert på koordinatvariabler og kart 

over jernbanestasjoner 

SSB. 

Kartverket 

Øst-vest-variabler for Bærum 

og Asker 

Variabler brukt for å filtrere boligsalg i øst- og 

vestlige deler av Asker og Bærum. Basert på 

grunnkretsvariabel og kart over disse. 

SSB, 

Kartverket 

Tabell 4-1: Tabell over viktige variabler og omkodinger i SSBs datasett. 
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5 Modeller 

5.1 Hedonisk prismodell 

I denne oppgaven vil det brukes en ’hedonisk’ prismodell for å undersøke om det er noen 

sammenheng mellom avstand til kollektivknutepunkt og boligpris. Den hedoniske hypotese er 

i følge Rosen (1974) idéen om at en vares verdi regnes ut fra denne varens sammensetning av 

egenskaper. Hedoniske priser er dermed verdien på disse ulike egenskapene eller 

karakteristikkene en spesifikk vare innehar. Varer vil i følge denne modellen dermed bestå av 

ulike sett av egenskaper som gir varer med ulik mengde eller sammensetning av egenskaper 

ulik pris (Rosen 1974: 34-35). Hedoniske modeller kan brukes på mange forskjellige 

produkter, men har spesielt blitt tatt i bruk i analyser av boligmarkedet, for eksempel for å 

lage boligprisindekser eller i studier av etterspørsel av bolig, samt spesifikke egenskaper av 

boliger eller nabolagene (Can 1992: 454). Innen denne typen studier av boligmarkedet er 

forskning på nabolagskarakteristikkers påvirkning på pris det temaet det er forsket mest på, 

mens strukturelle egenskaper ved boligene, segregering og andre sosiale elementer relativt er 

lite forsket på (Herath & Maier: 1). På denne måten vil boligene i denne oppgaven være varen 

som har ulike egenskaper som potensielle boligkjøpere i ulik grad er villige til å betale for. 

Her skal man dermed undersøke om egenskapen nærhet til regionby påvirker prisen til 

boligen. Boligene kan i dette tilfellet anses som å bestå av ulike sett av egenskaper, som kan 

være både karakteristikker ved selve boligen som størrelse og alder, men også karakteristikker 

ved beliggenheten eller nærområdet. I realiteten er det veldig mange egenskaper ved en bolig 

som kan tenkes å påvirke hvor mye en potensiell boligkjøper er villig til å betale, og som 

dermed burde vært en del av den hedoniske prismodellen. Det er imidlertid vanskelig å få 

med alle tenkelige egenskaper i en slik modell. For det første er ikke mennesker alltid 

rasjonelle i sine valg, og kan velge bolig ut fra en følelse eller sentimentalitet, for det andre er 

det aspekter som kan tenkes å heve prisen på en bolig som ikke alltid er enkelt å måle eller 

registrere. Et eksempel på dette er utsikt, som mange vil sette pris på og som vil kunne øke 

boligprisen, men som ikke er så enkelt å måle eller gradere. 

Hvis en konsument kan velge mellom to varer med like sett av egenskaper, men prisene er 

ulike, vil konsumenten velge den rimeligste varen. Modellen antar dermed at konsumenter tar 

rasjonelle valg, noe man vet ikke alltid er tilfellet i virkeligheten. Det er grunn til å anta at 
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konsumenter med flere ressurser i noen tilfeller vil forsøke å kjøpe mer kvalitet på alle 

egenskaper av et produkt (Rosen 1974: 37-40). I tillegg vil også markedet for ulike produkter 

deles opp mellom ulike konsumentgrupper med ulike ønsker og verdier, noe som er spesielt 

tydelig i boligmarkedet der nabolag ofte har en tendens til at beboerne kommer fra relativt 

like inntekts- og verdigrupper (Rosen 1974: 40). Dette har sammenheng med at hedoniske 

analyser av boligmarkedet alltid vil ha et romlig aspekt, da man sjelden kan vurdere en bolig 

og dens verdi uten å også ta hensyn til beliggenhet. Slike romlige aspekt har noen spesielle 

utfordringer som ikke er tilstede i andre typer data. Can (1992) legger vekt på at romlig 

autokorrelasjon og romlig heterogenitet kan skape problemer i hedoniske regresjoner, og at 

disse utfordringene ofte blir oversett. Positiv romlig autokorrelasjon oppstår når enhetene som 

observeres er like både i romlig plassering og egenskaper, negativ autokorrelasjon oppstår når 

enheter som er nær i rom er mer ulike enn enheter lengre borte, mens null autokorrelasjon er 

når enhetenes verdier er uavhengige av enhetenes plassering i rom (Longley m.fl. 2011: 103). 

Romlig heteroskedastitet går ut på at det finnes nesten uendelig variasjon i romlige 

egenskaper verden over, og at det dermed ikke eksisterer noe sted som karakteriseres som 

’gjennomsnittlig’. Dette vil si at utvalg basert på tilfeldig utvalgte enheter, samt uavhengighet 

er vanskelig å oppnå i geografiske undersøkelser, da to kommuner kan være veldig ulike selv 

om de er nære hverandre i rom og det er dermed vanskelig å generalisere til for eksempel hele 

landet (Longley m.fl. 2011: 399). 

5.2 Multivariat lineær regresjon 

En hedonisk prismodell gjennomføres normalt med en multivariat lineær regresjonsmodell. 

Den avhengige variabelen vil være boligprisen og de uavhengige vil være avstandsvariabler 

som viser effekten av avstand på boligpris, og resten av forklaringsvariablene vil være 

kontrollvariabler. I en multivariat regresjonsanalyse vil alle andre variabler holdes konstant 

mens effekten av en variabel måles, og den vil også kunne si noe om hver av de uavhengige 

variablenes forklaringsevne, også i forhold til de andre forklaringsvariablene (Midtbø 2007: 

97). Det kan være fristende å legge til flest mulig forklaringsvariabler for å gjøre modellen så 

detaljert og virkelighetsnær som mulig, men dette er ikke alltid et lurt trekk og begrunner 

delvis at det ikke er veldig mange variabler med i analysene i denne oppgaven. Grunnen til at 

det ofte kan være lurt å bruke en enklere modell og begrense antall variabler er fordi veldig 
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omfattende modeller fort kan bli uoversiktlige, vanskeligere å etterteste og kan med dette også 

skjule sammenhenger (Midtbø 2007: 20, 104). 

I tilfeller der variabler har skjev fordeling, og det er grunn til å anta en ikke-lineær 

sammenheng i en lineær modell, er en løsning å omkode variabler logaritmisk. Man kan velge 

å omkode avhengig eller uavhengige variabler, eller begge. I denne modellen er avhengig 

variabel totalsum og uavhengig variabel kvadratmeter omkodet logaritmisk, og 

regresjonskoeffisientene til disse variablene vil dermed tolkes ulikt variablene som ikke er 

omkodet på denne måten. Dette vil bli gjennomgått i større detalj i avsnittet om tolkning av 

analysemodellen i kapittel 7. 

Ordinary least squares, OLS eller minste kvadratsums metode på norsk, er den vanligste 

metoden som brukes til å tilpasse en lineær regresjonslinje, som dermed viser tendensen i 

resultatene av analysen. Ved bruk av OLS som metode vil man gjøre summen av de kvadrerte 

avvikene fra regresjonslinjen minst mulig (Midtbø 2007: 78-79). Dette er ifølge Skog den 

mest pålitelige metoden, som gir minst statistisk usikkerhet og forventningsrette estimater 

(Skog 2004: 222-223). 
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6 Deskriptive resultater 

Hvert år kjøpes og selges mange tusen boliger i Akershus og Osloregionen. Til sammen vil 

disse individuelle boligsalgene forme mønstre som kan komme til uttrykk i for eksempel kart 

og statistikk. Det er disse mønstrene dette kapittelet skal omhandle. Slike deskriptive 

resultater kan gi oversikt over datamaterialet og til dels gi svar på forskningsspørsmål, men 

ikke si noe om hvilke variabler som eventuelt har en årsakssammenheng. I dette kapittelet vil 

det fokuseres på om visse boligtyper og boligstørrelser er overrepresentert i regionbyene i 

forhold til de mer perifere områdene rundt, og om andelen av visse boligtyper og -størrelser er 

større i 2015-2017 enn i 2004-2006, samt om kvadratmeterprisene viser noen tydelige 

mønstre eller endring i disse mønstrene over tid. Boligprisene vil bli ytterligere analysert 

gjennom regresjonsanalyser i kapittel 7. Det er viktig å poengtere at datamaterialet for kartene 

er basert på boligomsetninger i de aktuelle tidsrommene, og ikke tall fra kommunene som 

helhet. Tall om boligpopulasjonen som helhet er imidlertid brukt i annen deskriptiv statistikk. 

Hypotesen i denne oppgaven er at boligene vil ha et høyere prisnivå i regionbyene relativt til 

omlandet rundt og at denne nivåforskjellen vil være større i det 2015-2017 enn 2004-2006, 

samt at det vil være en tendens til en større andel mindre leiligheter i regionbyene. Man antar 

at det på grunn av økt fortetting og urbanisering, samt nærhet til kollektivtransport og dermed 

kort vei med kollektivtransport til Oslo er attraktive steder å bosette seg, noe som igjen vil 

øke boligprisene i disse områdene. Et annet poeng som kan tenkes å medvirke til økte 

boligpriser i disse områdene er at det i slike kollektivknutepunkt er et sterkt innslag av blandet 

arealbruk med større tilgang på for eksempel servicetilbud og butikker, som gjør at folk har 

det meste de trenger i hverdagen i umiddelbar nærhet. Dette aspektet er ikke studert i denne 

oppgaven, men er verd å nevne. Det antas også at fortetting av regionbyer vil føre til en større 

andel mindre leiligheter for å få plass til flest mulig folk på et lite areal, men kanskje også 

med tanke på hvilke grupper i samfunnet som ønsker å bo i slike områder. For eksempel kan 

det tenkes at yngre enslige, par uten barn eller eldre vil ha et større ønske om å bo nært 

kollektivtransport til Oslo og et større service- og underholdningstilbud enn barnefamilier. 
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6.1 Hvordan lese kartene 

For å gjøre forståelsen av GIS-kartene best mulig kan det være lurt å gå gjennom noen av 

hovedelementene i kartene og hvordan disse er bygget opp. Alle kartene er basert på et 

hovedkart over Oslo og Akershus. Akershus vil igjen være delt opp i de enkelte kommunene, 

og det vil være en blanding av oversiktskart over hele området eller kun de enkelte utvalgte 

kommunene i denne oppgaven, Asker, Bærum, Ski og Skedsmo. Oslo er hovedsaklig med for 

å gi en bedre oversikt og lettere forståelse av kartene for leseren, men i noen tilfeller, som kart 

over tettsteder er det viktig å også ha med Oslo, da hovedstaden er hovedsenteret i regionen 

og dermed vil kunne ha stor innflytelse på byene og tettstedene rundt. 

 

Kartene vil i de fleste tilfellene ha kommune som den mest detaljerte administrative 

inndelingen, da dataene fra SSB inneholder koordinatverdier slik at man kan kartlegge eksakt 

plassering av boligomsetninger. Boligdata på koordinatnivå vil gi et mer detaljert og reelt 

bilde av mønstrene som finnes enn om man brukte for eksempel grunnkretser som er den 

minste administrative inndelingen i Norge. Dette gjelder kart både for boligpriser, -typer og -

størrelser. Samtidig vil koordinatdata gi en bedre forståelse av bosetningsmønsteret i 

kommunene generelt, og kan gi et bilde på hvilke områder det er flest boligomsetninger og 

aktivitet i boligmarkedet, og dermed også hvor det er flest boliger. Grunnkretser vil imidlertid 

bli brukt som grunnlag for inndelingene av Asker øst-vest og Bærum øst-vest i delkapittel 7.3. 

Med et par unntak der kun hovedmønstre av boligpriser er viktig, vil de fleste kartene være 

delt i samme tidsperioder som analysene (2004-2006 og 2015-2017) for å få mest mulig 

sammenliknbare resultater. 

 

Når boligprisene kartlegges må man kontrollere for boligstørrelse på en annen måte enn i 

regresjonsanalysene senere i oppgaven, og boligprisene vil dermed være oppgitt i 

kvadratmeterpris i stedet for totalpris i kartene. For koordinatdata vil hvert punkt vise et 

boligsalg og fargekategorien vil vise kvadratmeterpris-kategorien for denne boligen. 

Kategoriene er som tidligere nevnt delt inn etter Natural breaks (Jenks) metoden, dette gjelder 

kart over antall kvadratmeter og kvadratmeterpriser i boligomsetningene. Denne 

kategoriseringsmetoden deler prisene opp etter hvor det er ’naturlige’ opphopninger av 
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liknende verdier og hvor det er et større hopp til neste verdi. Dette gir den beste 

kategoriseringen av prisdata i dette tilfellet, da det vil gi kategorier som er mest mulig like i 

hver kategori, samtidig som hver kategori vil være mest mulig ulike. Slik unngår man at 

boliger med helt eller veldig like verdier havner i ulike kategorier, noe som ville gi et feil 

bilde av mønsteret av boligpriser. Denne kategoriseringsmetoden kan imidlertid være litt 

forvirrende for leseren av kartet, som i større grad må lese kategoriene nøye da kategoriene vil 

være ulike i de forskjellige kartene. 

6.2 Boligtyper 

Kartene i Figurene under viser mønsteret av boligomsetninger av ulike boligtyper i 

kommunene Asker, Bærum, Ski og Skedsmo for de tidsperiodene 2004-2006 og 2015-2017. 

At kartene kun viser omsetninger kan føre til skjevheter da det antas leiligheter omsettes 

oftere fordi yngre husholdninger både oftere bor i leiligheter og flytter oftere. Det vil derfor 

senere i dette kapittelet også vises statistikk over andelene ulike boligtyper i 

boligpopulasjonen i kommunene. I denne oppgaven blir det antatt at det vil være en større 

andel leiligheter i regionbyene enn i de mer spredtbygde områdene rundt. Det kan også tenkes 

at det er en større andel rekkehus i nærheten av regionbyene, da slike småhus er den 

boligtypen etter leiligheter som gir størst mulighet til høyere grad av befolkningstetthet 

(DiPasquale & Wheaton 1996).  

Boligtyper Ski 2004-2006 og 2015-2017, basert på boligomsetninger 

  

Figur 6-1: Ulike 

boligtyper i Ski 

kommune 2004-

2006, basert på 

boligomsetninger. 

Kilde: Esri, 

Kartverket, SSB. 

Figur 6-2: Ulike 

boligtyper i Ski 

kommune 2015-2017, 

basert på 

boligomsetninger. 

Kilde: Esri, Kartverket, 

SSB. 
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Boligtyper i Asker 2004-2006 og 2015-2017, basert på boligomsetninger 

 

Boligtyper i Bærum 2004-2006 og 2015-2017, basert på boligomsetninger 

 

Boligtyper i Skedsmo 2004-2006 og 2015-2017, basert på boligomsetninger 

Figur 6-3: Boligtyper i Asker kommune 2004-2006, basert på 

boligomsetninger. Kilder: Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-4: Boligtyper i Asker kommune 2015-2017, basert på 

boligomsetninger. Kilder: Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-5: Boligtyper i Bærum kommune 2004-2006, basert 

på boligomsetninger. Kilder: Esri, Kartverket, SSB. 
Figur 6-6: Boligtyper i Bærum kommune 2015-2017, basert 

på boligomsetninger. Kilder: Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-7: Boligtyper i Skedsmo kommune 2004-2006, basert 

på boligomsetninger. Kilder: Esri, Kartverket, SSB. 
Figur 6-8: Boligtyper i Skedsmo kommune 2015-2017, basert 

på boligomsetninger. Kilder: Esri, Kartverket, SSB. 
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Ved å studere kartene for de ulike kommunene og tidsperiodene kan vi se en tendens til en 

opphopning av leilighetsomsetninger, og til dels også rekkehus rundt de utvalgte regionbyene, 

men kanskje ikke så tydelig og i like stor grad som forventet. Det er i tillegg tydelig at andre 

sentre som Langhus nord for Ski eller Østerås nær kommunegrensen til Oslo har større andel 

leilighetsomsetninger enn resten av omlandet. Ettersom regionbyene urbaniseres ytterligere 

stemmer dette funnet godt med at det ifølge teori bygges tettere og en større andel leiligheter i 

bykjerner og mer urbane områder (DiPasquale & Wheaton 1996: 61). Det er tydelig at det er 

mer definerte sentre med flere omsetninger i Skedsmo og Ski, der det er ’klynger’ av 

boligomsetninger med større andel leiligheter, mens områdene rundt har relativt spredte 

boligomsetninger. Asker, og spesielt Bærum er mest sannsynlig så nær Oslo at bebyggelsen 

og dermed også boligomsetningene ikke opptrer i klynger rundt sentre, men er mer et tett 

teppe av bebyggelse ut fra Oslo. Dette ser ut til å være spesielt gjeldende i Bærum, der 

boligomsetningene ligger tett i et bredt belte fra Oslo og mot Sandvika, noe som vil si at 

bebyggelsen her vil være tett og antagelig relativt urban. Dette stemmer godt overens med at 

leilighetsomsetningene spesielt øst for Sandvika er spredt mye jevnere over et større område 

enn noe sted i de andre kommunene. Dette stemmer godt med det tidligere kartet i figur 3-3 

over den sammenhengende tettstedbebyggelsen fra Oslo og ut i Akershus og at Bærum er den 

kommunen som er nærmet den mest urbane delen av Oslo, samt at det generelt bygges flere 

leiligheter nærmere bykjernen. Asker har Bærum liggende mellom seg og Oslo, og Skedsmo 

og Ski grenser til mer spredtbygde forstedsområder enn Bærum. 

 

 

 

Figur 6-9: Boliger, etter 

bygningstype og år (2006 og 

2017), Ski kommune. Basert 

på boligpopulasjon. Kilde: 

SSB. 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-11: Boliger, etter 

bygningstype og år (2006 og 

2017), Asker kommune. Basert 

på boligpopulasjon. Kilde: SSB. 

Figur 6-12: Boliger, etter 

bygningstype og år (2006 

og 2017), Bærum 

kommune. Basert på 

boligpopulasjon. Kilde: 

SSB. 

Figur 6-10: Boliger, etter 

bygningstype og år (2006 og 

2017), Skedsmo kommune. 

Basert på boligpopulasjon. 

Kilde: SSB. 



68 

 

Figur 6-9 til 6-12 viser andelen eneboliger, tomannsboliger, rekkehus (samt kjedehus og andre 

småhus) og boligblokker for årene 2006 og 2017 i Ski, Skedsmo, Asker og Bærum kommune. 

Dette er tall og tabeller hentet fra SSBs statistikkbank og viser andel av de ulike boligtypene i 

hele boligpopulasjonen og ikke kun boligomsetninger slik kartene viser. Det er viktig å se på 

tall fra hele boligpopulasjonen da antall omsetninger kan variere med ulike boligtyper, samt at 

yngre husholdninger oftere bor i leiligheter, og dette er en husholdningsgruppe som flytter 

oftere, noe som vil kunne føre til at det er flere omsetninger av leiligheter, og 

omsetningstallene vil vise skjeve resultater. Ved å studere figurene over kan man observere et 

relativt likt generelt mønster av boligpopulasjonen i de ulike kommunene. Der det er mange, 

og i de fleste tilfellene flest, eneboliger og færrest tomannsboliger og litt flere rekkehus og 

andre småhus enn tomannsboliger, mens boligblokker varierer mer mellom kommunene og 

årstallene. Det er en tydelig økt andel boligblokker i 2017 i forhold til 2006 sammenliknet 

med andre boligtyper i alle fire kommunene, og spesielt tydelig i Skedsmo og Bærum, hvor 

det i 2017 er en høyere andel boligblokker enn eneboliger. 

Kartene i dette delkapittelet sier kun om det er gjennomført flere salg av leiligheter i noen 

områder enn andre boligtyper, og kan som nevnt vise en skjev fordeling av boligtyper, likevel 

er dette en måte å få frem det romlige aspektet. Hvis man ser på kartene kan disse fortelle noe 

om i hvilke områder flest leiligheter har blitt solgt, og man kan se en tendens til klynger av 

leilighetsomsetninger nær regionbyene, men slike klynger kan være nesten like tydelige i 

andre mindre sentre i kommunene, kanskje med unntak av Bærum hvor nærhet til Oslo gjør 

den østlige delen av kommunen svært urban og med mindre synlige klynger. Statistikken fra 

SSB over boligpopulasjonen viser også tydelig at andelen leiligheter i forhold til andre 

boligtyper er høyere i 2017 enn 2015 i alle kommunene. Selv om denne statistikken ikke viser 

det romlige aspektet gir sammenlikninger av statistikken og kartene grunn til å tro at 

hypotesen om at det har blitt en større andel leiligheter, og dermed også en fortetting og 

urbanisering i regionbyene stemmer. 
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6.3 Boligstørrelse 

Størrelsen på en bolig er viktig både for pris og hvilke husholdninger som velger å kjøpe en 

bolig. Større boliger er ofte eneboliger og man antar at det oftere er familier som bor i denne 

typen boliger, og at mindre boliger gjerne er leiligheter der typisk unge enslige, par uten barn 

eller eldre bor. Tomannsbolig og rekkehus vil gjerne falle midt i mellom disse stereotypiene. 

Større boliger med flere kvadratmeter blir antatt å være dyrere enn mindre boliger, selv om 

aspekter som for eksempel beliggenhet og alder vil kunne påvirke boligprisen i ulike 

retninger. Likevel vil kvadratmeterprisen på leiligheter gjerne være høyere enn 

kvadratmeterprisen for større eneboliger. Man antar videre, som tidligere nevnt, at tettere 

bebygde og mer urbane strøk som byer og regionbyer vil ha en høyere andel boliger av 

mindre størrelse, for å få inn flere husholdninger på et mindre og mer konsentrert område 

(DiPasquale & Wheaton 1996: 61). Med økende fokus på mer bærekraftige byer, flerkjernet 

utvikling og fortetting i urbane områder de siste årene, er det grunn til å tro at flere og flere 

boliger i urbane områder vil være av en mindre størrelse. 

 

Boligstørrelser i kvadratmeter i Asker 2004- 2006 og 2015-2017 

  

Figur 6-13: Boligstørrelser i kvadratmeter i Asker kommune 

2004-2006, basert på boligomsetninger. Kilder: Esri, 

Kartverket, SSB. 

Figur 6-14: Boligstørrelser i kvadratmeter i Asker kommune 

2015-2017, basert på boligomsetninger. Kilder: Esri, 

Kartverket, SSB 
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Boligstørrelser i kvadratmeter Bærum 2004-2006 og 2015-2017 

Boligstørrelser i kvadratmeter Skedsmo 2004-2006 og 2015-2017 

Boligstørrelser i kvadratmeter Ski 2004-2006 og 2015-2017 

 

 

 

 

Figur 6-15: Boligstørrelser i kvadratmeter i Bærum 

kommune 2004-2006, basert på boligomsetninger. Kilder: 

Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-16: Boligstørrelser i kvadratmeter i Bærum kommune 

2015-2017, basert på boligomsetninger. Kilder: Esri, 

Kartverket, SSB. 

Figur 6-17: Boligstørrelser i kvadratmeter i Skedsmo 

kommune 2004-2006, basert på boligomsetninger. Kilder: 

Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-18: Boligstørrelser i kvadratmeter i Skedsmo 

kommune 2015-2017, basert på boligomsetninger. Kilder: 

Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-19: 

Boligstørrelser i 

kvadratmeter i Ski 

kommune 2004-

2006, basert på 

boligomsetninger. 

Kilder: Esri, 

Kartverket, SSB. 

Figur 6-20: 

Boligstørrelser i 

kvadratmeter i Ski 

kommune 2015-

2017, basert på 

boligomsetninger. 

Kilder: Esri, 

Kartverket, SSB. 
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Kartene i figur 6-13 til 6-20 viser antall kvadratmeter på boligene i boligomsetningene i de 

ulike kommunene og tidsperiodene. I likhet som kartene over boligtype er disse basert på 

koordinater for salg i årene 2004-2006 og 2015-2017. Siden dette også er basert på 

boligomsetninger og ikke boligpopulasjonen, kan kartene vise skjevheter i forhold til den 

reelle fordelingen, siden mindre boliger ofte er leiligheter og leiligheter omsettes oftere. Siden 

man kan observere klynger av leiligheter rundt regionbyene i avsnittet 6.2 om boligtyper, er 

det ikke overraskende at også antall kvadratmeter viser liknende tendenser. Det kan 

observeres klynger av boliger i kategorien med minst antall kvadratmeter rundt de utvalgte 

regionbyene. I tillegg kan dette mønsteret observeres i andre sentre i kommunene, som for 

eksempel Langhus nord for Ski og Strømmen vest for Lillestrøm. Det kan også se ut som de 

fleste kommunene har flere boligomsetninger av boliger i den minste kvadratmeter-kategorien 

i perioden 2015-2017 enn i 2004-2006. Det er også verd å legge merke til at den minste 

kvadratmeter-kategorien har blitt mindre i 2015-2017-figurene enn i 2004-2006-figurene. 

Dette stemmer godt med hypotesen om at det er flere leiligheter og boliger av mindre 

størrelse i regionbyene i forhold til omlandet. Med kart der boligomsetningene i noen tilfeller 

overlapper hverandre på denne måten kan det tenkes at slike vurderinger gjort på øyemål kan 

være lite nøyaktige, det er likevel et tydelig mønster at både leiligheter og boliger med mindre 

antall kvadratmeter til en viss grad klynger seg rundt regionbyene samt andre sentre og i de 

ser ut til å øke i antall observasjoner i den senere tidsperioden 2015-2017. 

Figur 6-21 og 6-22 viser antall boliger for boligpopulasjonen i de aktuelle kommunene, delt 

opp i ulike kategorier etter hvor mange kvadratmeter boligene er. Tallene er hentet fra 

statistikkbanken til SSB, og viser data fra årene 20073 og 2017. Det er verd å legge merke til 

at kategoriene ikke er like store. Dette er gjort av flere grunner. For det første ligger 

hovedfokuset her på de mindre boligene, og det er derfor viktig å vise variasjonen mer 

detaljert i denne enden av skalaen, mens dette ikke er like viktig i den andre enden med større 

boliger. For det andre er det et mindre antall boliger med veldig stort areal og disse ville ikke 

vært synlige i figuren hvis kategoriene var like små i denne enden. I tillegg ville det blitt 

uoversiktlig med så mange kategorier som ville vært nødvendig for å fortsette med kategorier 

på 30 kvadratmeter gjennom hele datasettet. Det er i tillegg viktig å huske at disse figurene 

viser tall for boliger i hele kommunene, ikke kun rundt de utvalgte regionbyene. Man må 

                                                 
3 Året 2007 er ikke med ellers i noen analyser i denne oppgaven, men ble valgt på grunn av at tidligere årstall 

ikke er tilgjengelig fra Statistikkbanken. 
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dermed regne med en jevnere økning i de ulike boligtypene og boligstørrelsene enn om man 

ser kun på et mindre område rundt regionbyene. 

 

 

Figur 6-21: Boligstørrelser i kvadratmeter i boligpopulasjonen for kommunene Asker, Bærum, Skedsmo og Ski, 2007. 

Kilde: SSB. 

Figur 6-22: Figur 3- 28: Boligstørrelser i kvadratmeter i boligpopulasjonen for kommunene Asker, Bærum, Skedsmo 

og Ski, 2017. Kilde: SSB. 
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I alle kommunene ser man i Figur 6-22 en generell økning i antall boligomsetninger i de fleste 

størrelseskategoriene, noe som er forventet over en tidsperiode fra 2007 til 2017. Når man ser 

nærmere på statistikken er det imidlertid mulig å se ulikheter mellom kommunene, mellom 

ulike kategorier av boligstørrelser, samt endringer fra 2007 til 2017. I alle kommunene er det 

de små til mellomstore boligene det er størst antall av i både 2007 og 2017, det vil si boliger i 

størrelsen 60-159 kvadratmeter. Asker skiller seg ut med relativt mange store boliger og en 

økning av disse relativt til de andre kategoriene i 2017, da det er flest boliger fra 160-249 

kvadratmeter. I Bærum er det en større andel litt mindre boliger og størrelseskategorien 59-99 

kvadratmeter er litt større enn 100-159 kvadratmeter i 2017. Det er også en tydelig økning i 

antall boliger på 30-59 kvadratmeter. Dette kan imidlertid være på grunn av nærhet til Oslo og 

en generelt mer urban boligpopulasjon. Skedsmo skiller seg ut med den tydeligste økningen 

av mindre boliger i forhold til større fra 2007 til 2017. Det største antallet boliger er i 

kategorien 60-99 kvadratmeter, antall boliger på 30-69 kvadratmeter øker også relativt mye i 

forhold til større kategorier og dette er den eneste kommunen hvor antall av de minste 

boligene på under 30 kvadratmeter har noe tydelig økning til 2017. I Ski er den tydeligste 

endringen fra 2007 til 2017 at antall boliger i kategorien 60-99 kvadratmeter har økt massivt i 

forhold til de andre kategoriene fra 2007 til 2017. 

Disse tallene viser imidlertid boligstørrelser i boligpopulasjonen i hele kommunene og ikke 

kun rundt regionbyene, man må dermed sammenlikne med kartene over boligstørrelser i 

boligomsetningene for å se mønsteret av hvor større og mindre boliger i kommunene er 

plassert. Her ser man relativt tydelige klynger med mindre boliger rundt regionbyene og 

tildels andre sentre i kommunen. Selv om kartene er basert på kun omsetninger og det kan 

være uforholdsmessig mange leilighetsomsteninger, viser dette likevel et generelt mønster av 

hvor ulike boligtyper er plassert i kommunen, og at dette stemmer godt med de tilknyttede 

dataene om andel leiligheter i regionbyene i forhold til områdene rundt. 

6.4 Boligpriser 

Hovedspørsmålet i denne masteroppgaven omhandler boligpriser og hvordan disse blir 

påvirket av nærhet til regionbyene. Hovedhypotesen er at boligprisene vil være høyere i 

regionbyene relativt til omlandet rundt og at denne nivåforskjellen vil være høyere i den sene 

perioden. Det neste avsnittet vil se nærmere på dette aspektet ved hjelp av deskriptiv statistikk 
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og kart. Kartene og statistikken vil være basert på kvadratmeterpris for å kontrollere for 

størrelse. 

Figur 6-23 og 6-24 viser 

frekvensen av 

kvadratmeterpriser i de 

ulike kommunene. 

Mønsteret viser generelt 

høyere kvadratmeterpris i 

Bærum enn de andre 

kommunene, og flere 

lavere kvadratmeterpriser 

i Ski. Over tid ser ikke 

mønsteret ut til å endre seg 

drastisk, og de samme 

hovedtendensene er like, 

likevel ser man en 

endring i prisene fra 

2004-2006 til 2015-2017. 

Figur 6-24 viser en 

tendens til at det har blitt 

flere omsetninger med 

høyere 

kvadratmeterpriser over 

tid. Gjennomsnittet for 

kvadratmeterprisene i Ski er for 

2004-2006 i underkant av 19 000 kroner, mens den er i overkant av 38 000 kroner i 2015-

2017. I Bærum er de tilsvarende prisene i overkant av 25 000 kroner i 2004-2006 og i 

underkant av 52 000 kroner i 2015-2017. I Asker er de samme gjennomsnittsprisene 

henholdsvis i overkant av 22 000 og 44 000 kroner, mens gjennomsnittsprisene for Skedsmo 

er litt over 20 000 kroner i 2004-2006 og litt over 43 000 i 2015-2017. Det er imidlertid 

forventet at prisnivået vil stige generelt over en så lang tidsperiode. Man ser imidlertid at 

Bærum har de høyeste gjennomsnittsprisene og Asker de nest høyeste, og at disse samtidig er 

kommunene som ligger nærmest urbane deler av Oslo, noe som stemmer godt med den 

Figur 6-23: Frekvensen av kvadratmeterpriser i kommunene Ski, Bærum, Asker 

og Skedsmo for 2004-2006, basert på boligomsetninger. Kilde: SSB. 

Figur 6-24: Frekvensen av kvadratmeterpriser i kommunene Ski, Bærum, Asker 

og Skedsmo for 2015-2017, basert på boligomsetninger. Kilde: SSB. 
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monosentriske modellen der avstand til bykjernen, i dette tilfellet Oslo, fører til synkende 

boligprisnivå (DiPasquale & Wheaton 1996). 

 

 

Kvadratmeterpriser i Asker 2004-2006 og 2015-2017 

 

Kvadratmeterpriser i Bærum 2004-2006 og 2015-2017 

 

 

 

Figur 6-25: Kvadratmeterpriser i Asker kommune 2004-2006, 

basert på boligomsetninger. Kilde: Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-26: Kvadratmeterpriser i Asker kommune 2015-2017, 

basert på boligomsetninger. Kilde: Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-27: Kvadratmeterpriser i Bærum kommune 2004-

2006, basert på boligomsetninger. Kilde: Esri, Kartverket, 

SSB. 

Figur 6-28: Kvadratmeterpriser i Bærum kommune 2015-

2017, basert på boligomsetninger. Kilde: Esri, Kartverket, 

SSB. 
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Kvadratmeterpriser i Skedsmo 2004-2006 og 2015-2017 

 

Kvadratmeterpriser i Ski 2004-2006 og 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-29: Kvadratmeterpriser i Skedsmo kommune 2004-

2006, basert på boligomsetninger. Kilde: Esri, Kartverket, 

SSB. 

Figur 6-30: Kvadratmeterpriser i Skedsmo kommune 2015-

2017, basert på boligomsetninger. Kilde: Esri, Kartverket, 

SSB. 

Figur 6-31: Kvadratmeterpriser i Ski 

kommune 2004-2006, basert på 

boligomsetninger. Kilde: Esri, Kartverket, 

SSB 

Figur 6-32: Kvadratmeterpriser i Ski 

kommune 2015-2017, basert på 

boligomsetninger. Kilde: Esri, Kartverket, 

SSB 
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Kartene i Figur 6-25 til 6-32 viser kvadratmeterpriser for boligomsetninger for de fire utvalgte 

kommunene i de to tidsperiodene 2004-2006 og 2015-2017. I likhet med kartene over 

boligtyper og boligstørrelser er kategoriene også her konstruert med Natural breaks, som er 

forklart nærmere tidligere i oppgaven. Det er denne kategoriseringsmetoden som gjør at 

kategoriene er ulike i hver figur. Dette kan være forvirrende for leseren, men siden det er 

denne metoden som gir de best fordelte kategoriene med mest mulig likhet innen kategorien 

og mest mulig ulikhet i skiftet til neste kategori er dette likevel vurdert til å være den best 

egnede kategoriseringsmetoden i dette tilfellet. Det er verd å nevne at hver kommune er 

analysert hver for seg, og på denne måten viser fargekategoriene best mulig spredningen i 

hver kommune. Hvis alle boligomsetningene hadde blitt analysert sammen, kunne for 

eksempel boliger som ellers ville vært i ulike kategorier tilsynelatende være i den samme, 

fordi det ville blitt mye større spredning i kvadratmeterprisene. I denne oppgaven er 

regionbyene og dermed også de tilhørende kommunene studert som enkeltcase, for å deretter 

sammenlikne de ulike resultatene for hver regionby. I en slik type studie vil det gi mest 

mening å analysere hver kommune mest mulig for seg selv og deretter sammenligne 

resultatene fra hver kommune med hverandre i etterkant. 

Generelt i alle kommunene ser det ut til at det er en høyere andel boligomsetninger med de 

høyeste kvadratmeterpris-kategoriene i 2015-2017 enn i 2004-2006. Graden av dette, og om 

de høye kvadratmeterprisene og økningen i andelen av disse skjer spesielt i regionbyene Ski-, 

Lillestrøm-, Asker- og Sandvika stasjon varierer imidlertid. Både i Asker og Sandvika er det 

en sterk tendens til at det er de østlige områdene i retning Oslo som har de høyeste 

kvadratmeterprisene og ikke regionbyene eller andre tettsteder, noe som kan tyde på at nærhet 

og tilgjengelighet til Oslo er viktigere her enn nærhet til regionbyene. I de østlige områdene 

av disse kommunene er i tillegg ikke fordelt i klynger av observasjoner slik som i Ski og 

Skedsmo. Selv om nordlige deler av Asker og Bærum har relativt spredte boligomsetninger, 

er de østlige områdene svært tette, spesielt i Bærum. Det er grunn til å anta at denne 

bebyggelsen er fortsettelsen av bebyggelsen ut fra mer urbane deler av Oslo vest, som er kjent 

for relativt høye boligpriser og som er tett bebygget. På denne måten kan det monosentriske 

mønsteret til hovedstaden overskygge effekten de mindre sekundærsentrene eventuelt ville 

hatt på boligprisene i disse områdene, ved at folk forholder seg mest til Oslo som bysenter i 

de østlige delene av kommunen, ikke regionbyen. Dette mønsteret ser ut til å være sterkere i 

Bærum enn i Asker, noe som forsterker teorien. Dette stemmer også godt overens med den 

monosentriske teorien om boligpriser der boligprisene synker ut fra hovedsenteret og denne 
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bykjernen er den viktige for boligprisene (DiPasquale & Wheaton 1996). Imidlertid er det 

likevel mulig å ane svake tendenser til ’topper’ av høyere boligpriser i regionbyene som 

nevnes i teori (De Bruyne & Van Hove 2013; Dublin & Sung 1987), og som man er på jakt 

etter i denne oppgaven. Det er en liten klynge med høyere kvadratmeterpriser både ved Asker 

og Sandvika stasjon, og i Askers tilfelle ser denne tendensen ut til å bli sterkere over tid, da 

klyngen i 2015-2017-perioden ser større og tydeligere ut enn i 2004-2006. I tillegg er det 

andre mindre klynger i Asker som kan tyde på at mindre sekundærsentre kan ha liknende 

effekt på boligprisene. Det er en klynge sør-øst for Asker sentrum der Vollen ligger, og det er 

en annen klynge med høye kvadratmeterpriser nær grensen til Bærum, der Holmen og til dels 

Billingstad ligger. Dette kan også være en effekt av Slependen eller regionbyen Sandvika som 

ligger rett på andre siden av grensen til Bærum. De høye kvadratmeterprisene i østlige deler 

av Asker kan på denne måten være en effekt av urbane tettbygde områder i Asker eller på 

andre siden av grensen til Bærum, og dermed ikke en effekt av Oslo. Dette stemmer godt 

overens med bymønsteret beskrevet av Dublin og Sung (1987) hvor påvirkningen av urbane 

sentre, medregnet den monosentriske bykjernen, strekker seg relativt kort geografisk. 

I Bærum er den mest åpenbare endringen og den tydeligste klyngen på Fornebu. Her ser det ut 

til å være en stor økning i antall boligomsetninger, noe som kan stemme da dette er et område 

som er bygget ut mye de siste årene, selv om deler av dette kan være tilfeldigheter siden det 

ikke er snakk om veldig mange omsetninger på et så lite område. Generelt ser det ut til at de 

høyere kvadratmeterprisene har forskjøvet seg nærmere Oslo, eller at de mest Oslo-nære 

områdene har blitt enda dyrere i forhold til resten av kommunen. Det kan sees en veldig liten 

klynge med høye kvadratmeterpriser rundt Sandvika, men prisene generelt i de vestlige 

delene av kommunene ser ut til å være lavere i 2015-2017. I tillegg kan det anes en liten 

klynge litt nordvest for Fornebu som kan være Bekkestua. Bekkestua er et område med 

mange leiligheter, som man også kan tyde ut fra boligtype-kartene, og dette kan være med på 

å påvirke prisene i dette området. Bærum har et mønster som ser ut til å bære preg av å være 

dyrere nærme Oslo, selv om det er mulig å skjelne noen små klynger av høyere boligpriser 

ellers i kommunen. Sandvika utmerker seg imidlertid ikke spesielt i forhold til andre klynger 

av høye boligpriser, noe som ikke var forventet, men er forståelig når man ser sammenhengen 

mot Oslo. 
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I Skedsmo kommer det frem et mønster av boligomsetninger og kvadratmeterpriser som 

stemmer bedre med det som antas i hypotesen. Som figur 6-29 viser, er det flere større og 

mindre klynger av boligomsetninger med mer spredte boligomsetninger i områdene mellom 

og rundt disse. Man kan anta at disse områdene da er tettbygde og spredtbygde strøk. Her kan 

man identifisere Lillestrøm, Strømmen og Skjetten vest for Lillestrøm, Kjeller og 

Skedsmokorset til nord, og Leirsund i nordvest som steder med flere boligomsetninger og 

høyere kvadratmeterpriser. Det er likevel området tett rundt Lillestrøm som skiller seg ut som 

en klynge med høyere kvadratmeterpriser enn resten av tettstedene rundt. Det er tydelig at 

Lillestrøm har den største klyngen av høye boligpriser i kommunen, og over tid ser det ut til at 

prisene har økt spesielt i dette området. Som forventet er kvadratmeterprisene generelt høyere 

i 2015-2017-perioden enn i 2004-2006-perioden, men når man studerer mønsteret i 

kommunene som helhet i de ulike periodene ser man at flere av de andre tettstedene (kanskje 

med unntak av Kjeller) ser ut til å ha en lavere kvadratmeterpris i forhold til Lillestrøm i 

2015-2017 i Figur 6-30. 

I Ski likner det generelle mønsteret på Skedsmo, med større klynger som er lett identifiserbare 

som ulike tettsteder. Et unntak er de litt mer spredte boligomsetningene i nord, samt nord og 

østover fra Siggerud, men dette kan tenkes å skyldes litt tettere bebyggelse grunnet nærhet til 

Oslo. I Ski er det spesielt Ski sentrum og Langhus litt nord for Ski som skiller seg ut som 

store klynger av observasjoner og høyere kvadratmeterpriser, selv om Ski klart er den største 

av disse. I tillegg kan man definere små klynger ved Kråkstad og Skotbu, henholdsvis sør og 

sørøst for Ski. Det er imidlertid Ski og Langhus som er de interessante områdene i denne 

sammenhengen. I perioden 2004-2006 ser disse relativt like ut i prisnivå, selv om kanskje Ski 

ser ut til å ha et mer definert senter. I perioden 2015-2017 ser dette ut til å ha endret seg, og at 

Ski har en større klynge og høyere kvadratmeterpriser i forhold til Langhus i denne perioden. 

Dette stemmer overens med hypotesen i denne oppgaven om at prisnivået er høyere enn i 

omlandet og at denne nivåforskjellen er større i den senere perioden. At det i tillegg til den 

utvalgte regionbyen Ski også finnes en klynge med høyt, men likke like høyt, prisnivå i 

Langhus motsier ikke hypotesen. Langhus er også et tettsted med jernbanestasjon, men ikke 

like mange tog stopper her som ved Ski stasjon. Dermed kan man argumentere for at ski er et 

større og mer sentralt kollektivknutepunkt enn Langhus, med bedre tilgang til bykjernen i 

Oslo, noe som også ser ut til å stemme hvis boligprisene skal øke med nærhet til større 

kollektivknutepunkt med bedre tilgjengelighet. 
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Figur 6-34: Scatterplot over kvadratmeterpriser og avstand fra Asker  

stasjon i Asker kommune 2015-2017. Kilde: SSB. 

 

Scatterplottene over viser fordelingen av boligomsetninger på variabelen for kvadratmeterpris 

og avstandsvariabelen for Asker stasjon, som måler avstand i meter fra hver bolig i datasettet 

til Asker stasjon. Gjennom scatterplottet er det også lagt inn en linje som viser tendensen i 

dataene. I Askers tilfelle blir resultatene fra kartene i figur 6-25 og 6-26 bekreftet, da man ser 

at både punktene og linjen går relativt rett og at det ikke er en tendens til at prisene faller 

kontinuerlig fra Asker. Dette kan som diskutert tidligere være fordi prisene stiger igjen til 

Figur 6-33: Scatterplot over kvadratmeterpriser og avstand fra Asker 

 stasjon i Asker kommune 2004-2006. Kilde: SSB. 
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andre sentre eller mot Bærum og Oslo. Punktene viser imidlertid en liten tendens til 

boligomsetninger med høyere kvadratmeterpriser helt nær stasjonen. Dette er også en tendens 

som går igjen over tid, med flere klyngede observasjoner med høyere kvadratmeterpriser 

innenfor omtrent 500 meter fra Asker stasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Figur 6-35: Scatterplot over kvadratmeterpriser og avstand fra  

        Sandvika stasjon i Bærum kommune 2004-2006. Kilde: SSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-36: Scatterplot over kvadratmeterpriser og avstand fra  

         Sandvika stasjon i Bærum kommune 2015-2017. Kilde: SSB 
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Scatterplottene over Sandvika viser det samme mønsteret som i kartene i figur 6-27 og 6-28.  

Mønsteret er preget av at det er veldig mange boligomsetninger på nesten alle avstander sett 

bort fra lengst unna stasjonen hvor det er veldig få. Videre er det som i Asker heller ikke noe 

utpreget mønster av klynger av ulike kvadratmeterpriser på ulike avstander fra stasjonen, og 

det er hele veien stor spredning i priser. Linjen som viser tendensen i datamaterialet heller i 

Bærum svakt oppover med økt avstand fra stasjonen. Som nevnt tidligere kan dette være 

grunnet mer attraktive boligområder da de har kortere avstand til Oslo. Både i 2004-2006 og 

2015-2017 er det imidlertid en tydelig klynge med høyere boligpriser, igjen rundt 500-1000 

meter fra stasjonen. Klyngen er her tydeligere enn i Asker, selv om det er mange andre 

områder med lengre avstand fra Sandvika stasjon som ser ut til å ha høyt prisnivå per 

kvadratmeter. Spesielt i perioden 2015-2017 er det en tydelig tendens til høyere 

kvadratmeterpriser i en stor klynge rundt 5000-6000 meter fra stasjonen, som mest sannsynlig 

er Fornebu eller Bekkestua siden man i kartene i figur 6-28 kunne se en tydelig økning av 

antall boligomsetninger og høyere kvadratmeterpriser i disse områdene fra 2004-2006 til 

2015-2017. Det er mange nye boliger på Fornebu og da nye boliger ofte har høyere 

kvadratmeterpris enn eldre boliger kan dette påvirke til sterk klyngedannelse i dette området. 

Denne klyngen ligger også i omtrent samme avstand som Bekkestua, noe som kan føre til 

ytterligere klyngedannelse i scatterplottene. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6-37: Scatterplot over kvadratmeterpriser og avstand fra  

Lillestrøm stasjon i Skedsmo kommune 2004-2006. Kilde: SSB 
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Scatterplottene for Skedsmo med avstand fra Lillestrøm stasjon viser i større grad det 

mønsteret som er forventet ut fra hypotesene, der kvadratmeterprisene synker relativt jevnt 

med avstand til stasjonen. Linjen som viser tendensen i datamaterialet har også en tydelig 

helning nedover med økt avstand fra Lillestrøm stasjon. Det er likevel andre identifiserbare 

klynger enn Lillestrøm, for eksempel rundt 2000 og 5000-7000 meter fra stasjonen. Rundt 

2000 meter fra Lillestrøm ligger Strømmen og Kjeller, mens området rundt Skedsmokorset og 

Leirsund ligger i avstanden rundt 5000-7000 meter fra Lillestrøm. Disse klyngene stemmer 

derfor godt overens med observasjonene fra kartene i figur 6-29 og 6-30.    

Figur 6-38: Scatterplot over kvadratmeterpriser og avstand fra  

Lillestrøm stasjon i Skedsmo kommune 2015-2017. Kilde: SSB 
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Figur 6-39: Scatterplot over kvadratmeterpriser og avstand fra  

Ski stasjon i Ski kommune 2004-2006. Kilde: SSB 

 

 

 

 

 

 

 

Scatterplottene for Ski viser det samme forventede mønsteret som Skedsmo med synkende 

kvadratmeterpriser med økende avstand fra Ski stasjon. Her har også linjen som viser 

tendensen i dataene en tydelig helning med økt avstand til regionbyen. I Ski er det imidlertid 

et mye tydeligere mønster av klynger med mange boligomsetninger og veldig få omsetninger 

mellom disse. Dette mønsteret ser ut til å være sterkere i 2015-2017 enn 2004-2006, da 

klyngene er tydeligere med flere omsetninger og nesten ingen omsetninger utenfor, med 

unntak av områdene lengst unna Ski stasjon, der det er større spredning. På avstandene lengst 

fra Ski stasjon (10-12 000 meter) er det store forskjeller fra 2004-2006 til 2015-2017, der den 

siste perioden har flere observasjoner med relativt høye kvadratmeterpriser i disse avstandene 

i stedet for at kvadratmeterprisene synker ytterligere med økt avstand. Her er det likevel så få 

observasjoner at dette kan tenkes å være resultat av tilfeldigheter og observasjoner med 

spesielt høye verdier. Det er spesielt klyngene for Ski og Langhus som skiller seg ut som de 

største, med flest observasjoner og høyere kvadratmeterpriser, selv om Ski ser ut til å ha et litt 

høyere prisnivå enn Langhus.   

 

Visualiseringen med scatterplot viser avstanden, og hvordan de ulike klyngene av 

omsetninger og kvadratmeterprisene varierer med avstand i de ulike kommunene, men viser 

Figur 6-40: Scatterplot over kvadratmeterpriser og avstand fra  

Ski stasjon i Ski kommune 2015-2017. Kilde: SSB 
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ikke i hvilke retninger eventuelle andre sentre ligger eller om det er snakk om ett større senter 

eller for eksempel to mindre som bidrar til en større klynge i scatterplottene. Kartene i figur 6-

25 til  6-32 over viser dette geografiske aspektet bedre, men i disse visualiseringene er ikke 

avstandene like tydelige, selv om målestokken er vist. Kartene i figur 6-41 til 6-44 viser dette 

bedre med buffere laget i ArcGIS, som viser avstand i sirkler fra stasjonen i avstander på 500 

meter, 1 kilometer, 2 kilometer, 4 kilometer, 8 kilometer, og i Bærum også 12 kilometer. Disse 

avstandssirklene var ikke lagt på de tidligere kartene for å ikke forstyrre eller skjule mønstre. 

Disse kartene er laget for å visualisere klyngemønstrene og avstandene til disse på en tydelig 

måte, da de ulike mønstrene og tendensene i kommunene er gjennomgått tidligere. Siden 

tendensene og klyngene ikke har noen ekstreme endringer over tid er kartene i figur 6-41 til 6-

44 laget med gjennomsnitt av kvadratmeterpriser for hele perioden 2004-2017. 

 

Kartene med avstandsbuffere viser det samme mønsteret som i scatterplottene, men er en 

bedre måte å fremstille det geografiske aspektet, ved at man kan se hvilke retninger de ulike 

klyngene av høyere kvadratmeterpriser ligger. Sirklene viser avstand fra 

kollektivknutepunktene i de utvalgte regionbyene i avstander, som gjør det enklere å studere 

hvilke andre steder enn regionbyene som gir klynger med høye kvadratmeterpriser, og om 

disse klyngene er ett sted eller flere mindre som ligger i omtrent samme avstand fra 

regionbyene, men i ulike retninger. I figur 6-41 med kart over Asker ser man at det er en 

tydelig klynge av høyere boligpriser som er identifisert som Vollen omtrent fire kilometer 

sørøst for Asker stasjon. Denne klyngen er gjenkjennelig om man studerer scatterplottet over 

Asker både for 2004-2006 og 2015-2017 i figur 6-33 og 6-34. I kartet over Bærum i figur 

6.42 er det på samme måte enkelt å se at den tydeligste klyngen i scatterplottet i figur 6-36 

kan identifiseres som en kombinasjon av Fornebu og Bekkestua. Samme gjelder kartet over 

Skedsmo i figur 6-43 der man ser både Strømmen vest for Lillestrøm og Kjeller nord for 

Lillestrøm ligger ved sirkelen som definerer to kilometer fra Lillestrøm stasjon. I kartet over 

Ski kommune i figur 6-44 kan man se Kråkstad sør og litt vest for Ski stasjon og at deler av 

bebyggelsen som tilhører tettstedet Langhus ligger på omtrent samme avstand fra regionbyen, 

rundt 5-6 kilometer fra Ski stasjon. I både scatterplottene i dette kapittelet og i regresjonene 

som gjennomgås i kapittel 7 mangler dette romlige elementet som gjør det mulig å skille ulike 

tettsteder fra hverandre i ulike retninger, samt effekter av to slike steder i omtrent samme 

avstand fra regionbyen som kan få effekten til å se mye større ut enn den er i realiteten. 
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Figur 6-41: Kvadratmeterpriser på boligomsetninger i Asker kommune med sirkler som viser avstand fra Asker 

stasjon, kvadratmeterprisene er basert på data fra 2004 til 2017. Kilder: Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-42: Kvadratmeterpriser på boligomsetninger i Bærum kommune med sirkler som viser avstand fra Asker 

stasjon, kvadratmeterprisene er basert på data fra 2004 til 2017. Kilder: Esri, Kartverket, SSB 
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Figur 6-43: Kvadratmeterpriser på boligomsetninger i Skedsmo kommune med sirkler som viser avstand 

fra Asker stasjon, kvadratmeterprisene er basert på data fra 2004 til 2017. Kilder: Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 6-44: Kvadratmeterpriser på boligomsetninger i Asker 

kommune med sirkler som viser avstand fra Ski stasjon, 

kvadratmeterprisene er basert på data fra 2004 til 2017. Kilder: 

Esri, Kartverket, SSB. 
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6.5 Konklusjon 

De deskriptive analysene og kartene gjennomført i dette kapittelet har gitt foreløpige og 

tendensielle svar på forskningsspørsmålene om det er en høyere andel omsetninger av 

leiligheter og boliger med mindre antall kvadratmeter i regionbyene og om dette har økt over 

tid, samt kartlagt mønsteret av kvadratmeterpriser i kommunene. Bærum, og til en viss grad 

Asker, har mer kompakte omsetningsmønstre, og har i tillegg ikke like tydelige 

klyngedannelser av boligomsetninger som Ski og Skedsmo. Når det gjelder omsetninger av 

store eller små boliger målt i kvadratmeter, ser man en liten tendens til mindre boliger rundt 

Asker sentrum og Sandvika, og det ser ut som det er en høyere andel mindre boliger i 2015-

2017 enn i 2004-2006. Det ser også ut til å være flere salg av mindre boliger i områdene 

spesielt øst for Sandvika mot Oslo. I Ski og Skedsmo finnes en større tendens til det 

forventede mønsteret med mer tydelige klyngedannelser av boligomsetninger rundt 

identifiserbare tettsteder. I disse kommunene er omsetninger av boliger med mindre størrelser 

i større grad i klynger rundt regionbyene og andre tettsteder, og andelen omsetninger av slike 

mindre boliger ser ut til å være høyere i den sene perioden. I statistikken over boligstørrelser 

fra boligpopulasjonen viser endringen fra 2007 til 2017 en svak tendens til større andel litt 

mindre boliger i 2017, med unntak av Asker. Skedsmo skilte seg spesielt ut med tydelig 

høyere andel små boliger, også når det gjaldt de aller minste. Det er imidlertid vanskelig å si 

noe om den romlige fordelingen av disse boligene innen kommunen, men hvis man 

sammenlikner med kartet kan man anta at de fleste små leiligheter er i klynger i regionbyene 

og andre større tettsteder, kanskje med unntak av østlige deler av Bærum og Asker hvor det er 

en synlig høyere andel små boliger over tid. 

Når det gjelder boligtyper er det samme mønsteret tydelig, med klynger av leiligheter rundt 

regionbyene og til dels andre tettsteder, og at det er større andel leilighetssalg over tid. 

Lillestrøm skiller seg ut med spesielt tydelig klyngedannelse med veldig mange leiligheter 

rundt sentrum, mens Bærum har det mest avvikende mønsteret med mange 

leilighetesomsetninger og økende andel av disse over tid spesielt i boligområdene mot Oslo. 

Høy andel leilighetssalg kan skyldes økt urbanisering og fortetting i disse områdene, men kan 

også være en effekt av at dette er tall på omsetninger. Statistikken om boligpopulasjonen for 

kommunene viste imidlertid at andelen leiligheter i forhold til andre boligtyper hadde økt i 

2017, og selv om denne statistikken ikke viser hvor i kommunene disse leilighetene er, viser 

kartene en tydelig økning av denne boligtypen spesielt rundt regionbyene i samme periode, 
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samt at den samordnede areal- og transportplanen legger vekt på spesiell vekst i regionbyene 

(Plansamarbeidet 2015). Et unntak kan være østlige deler av Asker og spesielt Bærum hvor 

kartene viste mange leilighetsomsetninger, og en del av den økte andelen leiligheter kan 

tenkes å være her. Økte andeler leiligheter og små boliger i regionbyene stemmer godt med 

boligpristeori der høyere tomtepriser i urbane områder fører til flere små boliger som 

leiligheter og med det fortetting av de urbane områdene (DiPasquale & Wheaton 1996). 

Når det gjelder kvadratmeterpriser viser dette også et liknende mønster, der det er høyere 

kvadratmeterpriser i regionbyene. Bærum og Asker har imidlertid mange boligomsetninger 

med høye kvadratmeterpriser i østlige områder av kommunene, i Asker mot Bærum og i 

Bærum mot Oslo. Ski og Skedsmo har i større grad lettere identifiserbare klynger som 

representerer regionbyene og andre tettere befolkede tettsteder. Dette kan tyde på at det 

kanskje ikke er noe spesielt med regionbyene og nærheten til kollektivknutepunkt som 

påvirker boligprisene i disse områdene mest, spesielt med tanke på Vollen i Asker som ikke er 

koblet til jernbanenettverket. Det kan dermed tenkes at det er andre attraktive egenskaper med 

disse områdene som påvirker boligprisene, som fortetting, urbanisering og tilgang på 

fasiliteter og arbeidsmarked. I tillegg kan sammenhengen mellom høyere kvadratmeterpriser 

på leiligheter og større andel leiligheter i disse områdene få det til å se ut som boligprisene er 

høyere i forhold til områdene rundt enn de er i virkeligheten. Imidlertid har alle kommunene 

en liten tendens til at kvadratmeterprisene rett rundt Ski, Sandvika, Asker og Lillestrøm er 

høyere enn kvadratmeterprisene i umiddelbar nærhet, selv om prisene i tillegg går opp rundt 

andre sentre eller mot Oslo. Dette viser at man med fordel kan analysere boligprisene i ulike 

avstandsintervaller slik det er gjort i regresjonene for å få med variasjonene i boligpriser ut fra 

regionbyene. 
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7 Analyse 

I analysekaptittelet vil det undersøkes videre om nærhet til kollektivknutepunkt påvirker 

boligpriser i de utvalgte kollektivknutepunktene Ski, Asker, Sandvika og Lillestrøm, og 

dermed forsøke å besvare problemstillingen i oppgaven. De deskriptive analysene i kapittel 6 

har vist at det er visse mønstre som går igjen i kommunene, men man kan ikke konkludere 

med at det finnes en årsakssammenheng og at avstand fra regionbyene har noen effekt på 

boligpriser, boligstørrelse og boligtyper kun ved å studere deskriptive analyser og kart. For å 

kunne utforske muligheten for at det finnes en årsakssammenheng mellom disse faktorene har 

det blitt gjennomført regresjonsanalyser, og resultatene av disse vil gjennomgås og diskuteres 

i dette kapittelet. 

Resultatene fra de deskriptive analysene viser at det er en tendens til et mønster og en 

sammenheng mellom avstand fra regionbyene og boligpriser. Denne sammenhengen ser ut til 

å overskygges om regionbyen ligger i nærheten av en større by som Oslo og dermed har en 

relativt tettbygd og urban karakter, slik som i Bærum og til dels i Asker. Andre sentre ser også 

ut til å ha nesten like stor andel av høyere boligpriser og større tetthet av boligomsetninger. 

Dette kan tyde på at dette er et generelt mønster for sekundære sentre utenfor større byer med 

relativt urban karakter og godt kollektivtilbud, og ikke noe som er spesielt for fortettede 

regionbyer. I tillegg kan antatt generelt høyere kvadratmeterpriser på leiligheter, samt større 

andel leiligheter nær kollektivknutepunkt og urbane områder kan imidlertid gi inntrykk av at 

sammenhengen mellom høyere boligpriser og nærhet til kollektivknutepunkt er større enn i 

realiteten. 

Regresjonene er basert på hedonisk modell, der aspekt man ønsker å studere og kontrollere 

for er med i analysen. Hedoniske prismodeller er spesielt ofte brukt i analyser av boligmarked 

og er karakterisert ved at varen blir betraktet som et sett av ulike egenskaper, og hver av disse 

egenskapene bidrar til å øke eller senke prisen på den ferdige varen. I denne oppgaven er 

boliger de sammensatte varene som skal selges, og består av mange ulike karakteristikker som 

kan tenkes å påvirke prisen til det ferdige produktet. Egenskaper som kan tenkes å påvirke 

boligpriser kan være mange, og omfatter både egenskaper ved selve boliger, både innvendig 

og utvendig, samt egenskaper ved beliggenhet og ytre egenskaper ved nabolaget det ligger i. I 

disse analysene er datamaterialet begrenset og man kontrollerer for alder på bolig, boligtype 

og størrelse. 
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Hovedproblemstillingen i denne oppgaven fokuserer på boligpriser, boligstørrelse, boligtype 

og boligens avstand til regionbyene, og dette er dermed aspekter som er viktige å ha med i 

regresjonene. Siden hovedvekten i denne oppgaven ligger på hvordan boligprisene påvirkes 

av avstanden til regionbyene er det spesielt viktig hvordan denne variabelen defineres, noe 

som blir diskutert i detalj senere i kapittelet. I tillegg må man ta stilling til hvilke andre 

variabler som er med som kontrollvariabler i regresjonene. Med tanke på kontrollvariablene er 

det valgt å fokusere på egenskaper ved selve boligen, men unntak av avstandsvariablen, for å 

få en enklere modell. Det kan også argumenteres for at flere egenskaper som antas å ha 

positiv innvirkning på boligprisene, som nærhet til butikker, kontorer, skoler, barnehager og 

andre servicetilbud også vil øke med nærhet til sekundærsentre, og at dermed 

avstandsvariabelen fanger opp mange av disse. Av kontrollvariabler som omhandler 

egenskaper ved selve boligen er noen variabler som etasje, tomteareal og medfølgende garasje 

eller parkeringsplass ikke var mulig å få tak i, men kunne vært interessante å ha med i 

analysene. Relevante variabler som er tatt med i analysene i tillegg til pris, avstand, boligtype 

og kvadratmeter, er alder og salgsår, for å kontrollere for boligenes alder og for å gjøre 

analyser for ulike årstall. 

Analysene vil som tidligere nevnt bli gjennomført ved å ta i bruk multivariat lineær 

regresjonsanalyse og OLS, som er beskrevet tidligere i oppgaven. En multivariat 

regresjonsanalyse har fordelen at alle andre variabler holdes konstant mens én variabel måles. 

Dette gjør at effekten av en variabel måles uavhengig av de andre variablene. I tillegg måles 

forklaringsevnen til hver uavhengige variabel, også i forhold til de andre 

forklaringsvariablene. Bruken av OLS som metode for å tilpasse regresjonslinjen gir minst 

mulig statistisk usikkerhet og gir forventningsrette estimater. Imidlertid har resultatene fra de 

deskriptive analysene i det forrige kapittelet vist at mønsteret som kommer frem i 

datamaterialet ikke følger en lineær linje, men at boligprisene varierer over ulike avstander. 

Resultatet av regresjonsanalyser gjennomført med en kontinuerlig avstandsvariabel basert på 

antall meter mellom bolig og kollektivknutepunkt viste at dette ikke var den optimale måten å 

gjennomføre analysene på. Resultatene fra analyser med kontinuerlig avstandsvariabel i en 

lineær modell viste liknende resultater som linjen som viste tendensen i scatterplottene i figur 

6-33 til 6-36, noe som ikke er representativt for det egentlige mønsteret som er synlig av 

resultatene og mønstrene kartene viser, der klynger av høyere og lavere boligpriser varierer 

med avstand fra kollektivknutepunkt og dermed vanskelig lar seg fremstille i en rett linje. I en 
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lineær regresjonsmodell er det derfor vanskelig å bruke kun én kontinuerlig avstandsvariabel 

for hver kommune. For å unngå dette problemet ble det laget en rekke dummyvariabler for 

hver 1000-meters intervall av avstandsvariablene, og intervallene for hver tusende meter er en 

egen variabel. Valget av 1000 meter var en vurdering mellom nøyaktige variasjoner i 

boligpriser med avstand eller en enkel modell, og valget falt dermed på 1000 meter. I likhet 

med de andre gruppene av dummyvariabler i analysene, vil én dummy holdes utenfor som 

referanse, i dette tilfellet variabelen 0-1000 meter, som er intervallet nærmest 

kollektivknutepunktet. Denne ble valgt fordi dette ville gi enklest mulig tolkning av 

koeffisientene. Alle regresjoner er gjennomført i dataprogrammet SPSS, og resultatene vil bli 

presentert gjennom tabeller og figurer. 

7.1 Tolkning av modellen 

Avhengig variabel er en omkoding av totalsum til naturlig logaritme av totalsum, og kan 

dermed tolkes som prosentvis endring, da logaritmiske omkodinger gjør det mulig å tolke en 

variabel relativt til en annen. De uavhengige variablene er dummyvariabler, med unntak av 

aldersvariabelen og kvadratmetervariabelen. Aldersvariabelen er en kontinuerlig variabel 

basert på differansen mellom byggeår og salgsår, altså alderen når boligen ble solgt. 

Kvadratmetervariabelen er omkodet til naturlig logaritme av kvadratmeter. Variabelen for 

boligtyper er delt i dummyvariabler for enebolig, tomannsbolig, rekkehus og leilighet, der 

leilighet er holdt utenfor som referanse. Variabelen for salgsår er delt i dummyvariabler for 

hvert av årene for de to tidsperiodene 2004-2006 og 2015-2017, det tidligste året i hver 

gruppe med år er holdt utenfor som referanse, og hvilken av disse gruppene som brukes 

varierer med hvilken periode som analyseres. I tillegg filtreres datasettet på relevante 

kommune- og årsvariabler enten fra 2004 til 2006 eller fra 2015 til 2017 avhengig av hvilken 

kommune og hvilken periode som analyseres. Dette gjøres for å holde andre observasjoner 

utenfor analysene. Avstandsvariabelene er som nevnt også delt i dummyvariabler på 1000-

meters intervaller, der variablene med verdier fra 0-1000 holdes utenfor som referanse, noe 

som vil gi mulighet til å undersøke hvordan boligpriser eventuelt øker og synker langs disse 

ulike intervallene. 

Resultatene er presentert i tabeller, der første kolonne i tabellene er oversikten over de 

uavhengige variablene som er med i analysen, i andre kolonne under B er de ustandardiserte 

koeffisientene, som vil fokuseres på i resultatavsnittet. Første raden, under B,  er 
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konstantleddet, og hvis den avhengige variabelen ikke hadde vært omkodet til naturlig 

logaritme, ville denne kunne blitt tolket som boligprisen til en bolig når alle uavhengige 

variabler ble holdt konstant (hatt 0 som verdi eller referanseverdien i sett med 

dummyvariabler), men siden totalsum er logaritmisk omkodet kan ikke denne koeffisienten 

tolkes direkte på denne måten. Koeffisientene i radene under konstantleddet er  de 

ustandardiserte regresjonskoeffisientene, som viser helningen i regresjonslinjen, det vil i 

tilfellet med vanlig lineær regresjon si endringen i avhengig variabel når uavhengig variabel 

øker med en enhet og alle andre uavhengige variabler holdes konstante. I denne modellen er 

imidlertid både den avhengige variabelen totalsum og den uavhengige variabelen 

kvadratmeter omkodet til logaritmiske variabler, mens resten av variablene er enten dikotome 

dummyvariabler eller ikke er omkodet fra sine originale måleenheter. Siden den avhengige 

variabelen er omkodet til naturlig logaritme av totalsum, en semi-logaritmisk modell, kan 

regresjonskoeffisientene tolkes i prosent, og denne omkodingen gjør at koeffisientene kan 

tolkes opp mot hverandre, da omkodingen medvirker til å standardisere de ustandardiserte 

koeffisientene (Midtbø 2007: 123). I en slik modell vil regresjonskoeffisientene kunne tolkes 

som prosentvis endring i avhengig variabel ved én enhets endring i uavhengig variabel. I 

denne analysen er også kvadratmetervariabelen logaritmisk omkodet og tolkningen av denne 

koeffisienten blir dermed ulik de andre variablene. Når både avhengig og uavhengig variabel 

er omkodet logaritmisk viser koeffisienten hvor mange prosents endring det er i avhengig 

variabel når uavhengig variabel øker med én prosent. I tilfellet med én logaritmisk omkodet 

variabel blir koeffisienten ganget med 100 for å få prosentverdien4, mens i tilfellet med to 

logaritmiske variabler tolkes koeffisienten direkte som prosent (Skog 2004: 248). 

Signifikanssannsynligheten (Sig. i tabellene) er plassert i siste kolonne og i 

regresjonsanalysene i denne oppgaven er signifikansnivået valgt til 5 prosent. Justert R² vises 

i fjerde kolonne i tabellene og vil bli oppgitt i prosent i teksten. Dette er som nevnt et mål på 

hvor mye av variasjonen i avhengig variabel som forklares av de uavhengige variablene, og 

en høyere verdi vil derfor bety at modellen forklarer mer av denne variansen. 

  

                                                 
4 Koeffisienten ganges med 100 så lenge koeffisienten er mindre enn 1, hvis ikke må det brukes en annen 

utregningsmetode. 
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7.2 Resultater: Regresjonsanalyse for Ski, 

Skedsmo, Bærum og Asker 

I dette kapittelet vil første del gjennomgå resultatene for regresjonsanalyser av boligprisene 

for Ski, Skedsmo, Bærum og Asker og hvordan disse varierer i avstandersintervaller på 1000 

meter fra Ski stasjon, Lillestrøm stasjon, Sandvika stasjon og Asker stasjon. Andre del av 

kapittelet vil gjennomgå resultatene av regresjonsanalyser av boligprisene for Asker og 

Bærum hvor østlige områder av kommunene er tatt ut slik at man kan kontrollere for mulig 

effekt av Oslo på boligprisene. 

7.2.1 Ski 2004-2006 

I resultatet av de deskriptive analysene i kapittel 6 kan man se at det tilsynelatende finnes en 

tendens til at boligprisene synker med avstand fra Ski stasjon og Ski sentrum. Mønsteret i Ski 

viser også at boligprisene stiger og synker der det finnes klynger av mer tettbygde områder og 

andre større sentre som Langhus. I dette avsnittet skal resultatene av regresjonsanalyser for 

Ski kommune for periodene 2004-2006 og 2015-2017 gjennomgås. I tillegg vil resultatene av 

regresjonene diskuteres. Analysene vil gjennomgås etter tur, først resultatene av analysene for 

2004-2006, deretter resultatene for 2015-2017, og til slutt vil eventuelle endringer fra en 

periode til en annen bli gjennomgått og diskutert. 

Resultatene funnet i de deskriptive analysene går igjen i regresjonsanalysene for Ski, som 

vises i tabell 7-1 for 2004-2006 og tabell 7-3 for 2015-2017. Her ser man at alle 

regresjonskoeffisientene for avstandsvariabelene sett bort fra avstandsvariabelen for 12001-

13000 meter for Ski 2015-2017 er negative, noe som viser at boligprisene generelt sett er 

lavere enn i sentrale Ski (0-1000m) som er referansen. Som forventet, med tanke på de 

deskriptive resultatene, viser også regresjonen at boligprisene ikke synker jevnt med økt 

avstand fra Ski sentrum, men varierer med de ulike avstandsvariablene. Alle 

avstandsvariablene for Ski i perioden 2004-2006 er signifikante på 5-prosentsnivået, men for 

avstandsvariabelen for 2001-3000 meter denne bare så vidt signifikant på 5-prisentsnivået. 

Dette kan mest sannsynlig være grunnet få observasjoner da man i figur 6-44 kan se at denne 

avstanden kan ha få observasjoner da dette intervallet omfatter en del av de mer spredtbygde 

områdene mellom klyngene for Ski og Langhus. 
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Boligalderen har en svakt negativ regresjonskoeffisient, som viser at eldre boliger vil ha et litt 

lavere prisnivå enn nyere boliger. Boligprisene øker fra 2004 til 2006, som viser at boligpriser 

stiger over tid. Denne økningen er signifikant. 

Tabell 7- 15: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller i Ski 

kommune i avstandsintervaller på 1000 meter fra Ski stasjon, 2004-2006. 

 

I regresjonsresultatene kan man se at både eneboliger, tomannsboliger og rekkehus har en 

tendens til høyere boligpriser enn leiligheter, og at det er eneboliger som har den største 

prisøkningen av disse. Koeffisienten for rekkehus er imidlertid relativt liten og ikke 

signifikant, og kan dermed skyldes tilfeldigheter. Regresjonskoeffisienten for kvadratmeter er 

derimot signifikant og viser ikke overraskende en positiv effekt av kvadratmeter på totalsum, 

da man kan anta en større bolig også vil være dyrere. Her er imidlertid både avhengig og 

uavhengig variabel omkodet logaritmisk, og koeffisienten skal, som nevnt avsnitt et som 

omhandler tolkning av modellen, tolkes som prosentvis endring i avhengig variabel ved én 

 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 12,015 ,063  189,245 ,000 

Boligalder -,003 ,000 -,170 -12,774 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,057 ,017 ,046 3,249 ,001 

Enebolig (ref. leilighet) ,130 ,016 ,179 8,338 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) ,021 ,012 ,026 1,681 ,093 

(Ln) Kvm ,544 ,014 ,699 37,990 ,000 

Salgsår 2005 (ref. 2004) ,062 ,010 ,089 6,133 ,000 

Salgsår 2006 (ref. 2004) ,224 ,010 ,324 22,296 ,000 

Avst. Ski 1001-2000m (ref.0-1000) -,087 ,013 -,107 -6,577 ,000 

Avst. Ski 2001-3000m (ref.0-1000) -,081 ,040 -,025 -1,996 ,046 

Avst. Ski 3001-4000m (ref.0-1000) -,120 ,016 -,108 -7,508 ,000 

Avst. Ski 4001-5000m (ref.0-1000) -,178 ,013 -,236 -13,702 ,000 

Avst. Ski 5001-6000m (ref.0-1000) -,217 ,015 -,222 -14,355 ,000 

Avst. Ski 6001-7000m (ref.0-1000) -,251 ,033 -,098 -7,642 ,000 

Avst. Ski 7001-8000m (ref.0-1000) -,290 ,048 -,075 -6,009 ,000 

Avst. Ski 8001-9000m (ref.0-1000) -,215 ,019 -,154 -11,160 ,000 

Avst. Ski 9001-10 000m (ref.0-1000) -,330 ,082 -,049 -4,028 ,000 

Avst. Ski 10 001-11 000m (ref.0-1000) -,264 ,044 -,075 -6,028 ,000 

Avst. Ski 11 001-12 000m (ref.0-1000) -,373 ,141 -,032 -2,644 ,008 
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prosents økning i uavhengig variabel. Én prosent økning i kvadratmeter er imidlertid en lite 

substansiell måte å tolke resultatet på. Imidlertid er koeffisienten på .544 en del mindre enn 

koeffisientene for kvadratmeter i de fleste andre analysene, der den ligger rundt .770. 

Tabell 7-2 som viser sammendraget av modellen viser justert R² og standardfeilen til 

estimatet. Justert R² viser at modellen forklarer omtrent 82 prosent av variasjonen i boligenes 

totalsum. Dette er en relativt høy forklaringsgrad, men viser også at modellen ikke forklarer 

all variasjon i boligpris, og at det finnes andre forklaringsvariabler som kunne vært med som 

kontroll i tilfelle for eksempel bakenforliggende variabler. Det er imidlertid viktig å huske at 

man ikke skal legge for stor vekt på justert R², da fenomener kan være godt forklart selv om 

de ikke forklarer all variasjon i avhengig variabel. 

 

Tabell 7- 16: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Ski kommune 2004-2006 i Tabell 7-1. 

 

7.2.2 Ski 2015-2017 

I tabell 7-3 vises resultatene av regresjonsanalysen for Ski kommune i perioden 2015-2017. 

Avstandsvariablene har alle negative koeffisienter, sett bort fra avstandsvariabelen for 

intervallet 12 001-13 000 meter, der koeffisienten er positiv. Dette vil tilsi at prisene i dette 

avstandsintervallet øker i forhold til Ski sentrum. En mulig forklaring på dette kan være at 

prisene øker mot Oslo. Alle avstandsvariablene for Ski i perioden 2015-2017 er signifikante 

på 5-prosentsnivået, med unntak av den samme avstandsvariabelen for 12001-13000 meter 

som var positiv. Dette resultatet kan dermed skyldes tilfeldigheter, og man kan ikke anta at 

prisene her faktisk øker i forhold til Ski sentrum. Generelt sett varierer 

regresjonskoeffisientene for de ulike avstandsintervallene i denne analysen mye mer enn 

koeffisientene for de samme variablene i analysen for Ski i 2004-2006. Dette vil gi et mønster 

der prisene ikke generelt faller fra Ski sentrum, men går mer opp og ned med avstanden, selv 

om prisene faller. Hvis hypotesen om at boligprisene i regionbyene er høyere enn i omlandet 

stemmer, kan det også tenkes at andre urbane områder også kan føre til økte boligpriser andre 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,908a ,824 ,821 ,140 
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steder i regionen. En mulig tolkning av dette resultatet blir dermed at økende urbanisering og 

fortetting i tettstedene i Ski fører til mer variasjon i boligprisene. Tendensen til at økt 

boligalder gir en svak nedgang i boligpris er litt lavere enn for analysen for tidsperioden 

2004-2006, men er fremdeles negativ og signifikant på 5-prosentnivået. Salgsåret påvirker 

også her boligprisen positivt, men i litt større grad enn i 2004-2006-perioden. Effektene av 

boligtype på boligpriser viser samme mønster som i den tidligere perioden, der eneboliger 

fører til den største økningen i boligpris, mens rekkehus har den minste, men med høyere 

koeffisienter generelt enn den tidlige perioden. I 2015-2017 er koeffisienten for rekkehus 

imidlertid signifikant, selv om p-verdien er litt høyere enn de andre. Koeffisienten for 

kvadratmeter er litt lavere enn i den tidlige perioden men fremdeles relativt lik og positiv. 

Denne er som nevnt vanskelig å tolke på en substansiell måte. 

Tabell 7- 17: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller i Ski kommune i 

avstandsintervaller på 1000 meter fra Ski stasjon, 2015-2017.  

 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

 (Constant) 12,808 ,053  239,803 ,000 

Boligalder -,002 ,000 -,142 -11,974 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,075 ,016 ,060 4,587 ,000 

Enebolig (ref. leilighet) ,168 ,015 ,229 11,359 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) ,031 ,012 ,037 2,547 ,011 

(Ln) Kvm ,512 ,012 ,720 41,349 ,000 

Salgsår 2016 (ref. 2015) ,119 ,009 ,166 13,156 ,000 

Salgsår 2017 (ref. 2015) ,230 ,009 ,315 24,905 ,000 

Avst. Ski 1001-2000m (ref.0-1000) -,056 ,011 -,070 -4,956 ,000 

Avst. Ski 2001-3000m (ref.0-1000) -,193 ,045 -,049 -4,322 ,000 

Avst. Ski 3001-4000m (ref.0-1000) -,143 ,014 -,124 -9,885 ,000 

Avst. Ski 4001-5000m (ref.0-1000) -,193 ,011 -,239 -17,289 ,000 

Avst. Ski 5001-6000m (ref.0-1000) -,208 ,014 -,187 -14,772 ,000 

Avst. Ski 6001-7000m (ref.0-1000) -,387 ,043 -,103 -9,030 ,000 

Avst. Ski 7001-8000m (ref.0-1000) -,376 ,041 -,104 -9,090 ,000 

Avst. Ski 8001-9000m (ref.0-1000) -,315 ,020 -,189 -15,624 ,000 

Avst. Ski 9001-10 000m (ref.0-1000) -,400 ,032 -,146 -12,494 ,000 

Avst. Ski 10 001-11 000m (ref.0-1000) -,228 ,034 -,076 -6,641 ,000 

Avst. Ski 11 001-12 000m (ref.0-1000) -,139 ,043 -,037 -3,238 ,001 

Avst. Ski 12 001-13 000m (ref.0-1000) ,148 ,145 ,011 1,027 ,305 
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Tabell 7- 18: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Ski kommune i 2015-2017 i Tabell 7-3. 

Justert R² for analysen av Ski kommune i perioden 2015-2017 er vist i tabell 7-4 og viser at 

omtrent 81 prosent av variasjonene i avhengig variabel er forklart av modellen. Dette er igjen 

en relativt høy forklaringsgrad, og er nesten lik som modellen for 2004-2006 hvis man 

sammenlikner. 

Figur 7-1 viser på en mer visuell måte hvordan boligprisene (målt i kroner) i Ski kommune 

varierer med avstand fra Ski sentrum. Grafen er basert på en regresjonene over og det er valgt 

tilfeldige boligegenskaper for å lage figuren. Boligkarakteristikkene som er valgt er leilighet, 

10 år gammel og 60 kvadratmeter, og solgt henholdsvis i 2004 og 2015 for de to linjene. 

Disse valgene av egenskaper har kun betydning for prisnivået som vises i y-aksen i figuren, 

ikke for hvordan mønsteret for boligpriser varierer med avstand. Figuren ville altså sett helt 

lik ut, men med et generelt høyere prisnivå hvis for eksempel egenskapen leilighet blir byttet 

ut med enebolig. 

 

Figur 7-1: Boligpriser og avstand fra Ski stasjon i 2004 og 2015. Sekundærakse med prosentvise endringer i boligpriser over 

avstand fra Ski stasjon 2004 og 2015. Boligpriser for en tenkt 10 år gammel leilighet på 60 kvm, basert på regresjoner. 
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Delen av figur 7-1 med kolonner og sekundæraksen på høyre side viser prosentvis prisendring 

over avstandsintervallene fra Ski stasjon i forhold til prisnivået sentralt i Ski (0-1000 meter). 

Dermed viser linjene i figuren prisendringen i kroner, mens kolonnene viser prosentvis 

variasjon og kan dermed si noe om det er brattere helning i boligprisene ut fra Ski stasjon i 

2015 enn i 2004. 

Figur 7-1 viser at det har vært en endring fra 2004 til 2015, ikke bare i boligprisnivået som er 

generelt, dette er forventet over en lang tidsperiode, men også hvor bratt helnigen er fra 

regionby til periferi og om denne har blitt brattere fra 2004 til 2015. Hvis man fokuserer på 

avstanden 0-3000 meter fra Ski sentrum og prosentendringene i boligprisene ser det ut til at 

det en tendens til at boligprisene stiger brattere jo nærmere Ski sentrum boligen ligger, noe 

som er i tråd med hypotesen i denne oppgaven om at boligprisene i regionbyene vil være 

høyere enn omlandet rundt og at denne nivåforskjellen vil være høyere med økt fortetting og 

urbanisering. Det kan imidlertid være flere årsaker til disse endringene. Denne tendensen kan 

skyldes at det har blitt mer attraktivt å bo i et mer fortettet og urbanisert Ski sentrum med god 

kollektivforbindelse til Oslo og andre deler av regionen, eller det kan være høyere boligpriser 

i Oslo har fått flere til å flytte ut til sentre med god kollektivforbindelse som har ført til mer 

press på boligmarkedet i Ski. Hvis man ser på variasjonene over avstand i de ulike årene, ser 

man at mens boligprisene i 2004 ser ut til å synke relativt jevnt med økt avstand fra sentrum 

(med unntak av noen små ’topper’ lengst ute), varierer boligprisene i 2015 i mye større grad 

med ulike avstander. Dette kan tolkes som at boligprisene i økende grad er dyrere i tettbygde 

strøk enn i mer spredtbygde strøk. I tillegg ser boligprisene ut til å øke igjen i 2015 lengst fra 

Ski sentrum5. Denne økningen kan ha flere ulike forklaringer, da den kan skyldes for 

eksempel tilfeldigheter som ekstreme verdier på få observasjoner eller at boligprisene faktisk 

har økt, noe som kan tenkes å skyldes boligområder nær grensen til Oslo som i økende grad 

blir påvirket av boligprisene i hovedstaden. Den første forklaringen er imidlertid den mest 

sannsynlige siden koeffisienten for avstandsvariabelen 12 001-13 000 i tabell 7-3 ikke er 

signifikant på 5-prosentsnivået. 

 

                                                 
5Figur   viser boligpriser fra 0-12 000 meter fra Ski stasjon, mens datamaterialet fra 2015-perioden går helt til 13 

000 meter, og viser ytterlig økte priser for denne perioden. Dette siste intervallet er kuttet fra grafen for å 

gjøre den mer oversiktlig da dette intervallet har blitt kuttet fra analysene for 2004-perioden grunnet for få 

observasjoner, og det dermed heller ikke fantes noe data å sammenligne med. 
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Boligprisene i Ski kommune ser ut til å ha en tendens til å falle med avstand fra Ski stasjon i 

tråd med hypotesen. Det er også en tilsynelatende endring i mønsteret i boligpriser fra 2004-

2006 til 2015-2017 hvis man studerer den prosentvise endringen fra den ene perioden til den 

andre. Her ser man at boligprisene rundt 3000 meter fra Ski stasjon er 19 prosent lavere enn 

sentralt i 2015 mot kun 8 prosent lavere enn sentrale boligpriser i 2004, noe som viser at 

prisene i Ski sentrum er høyere i forhold til det nærliggende omlandet i 2015 enn i 2004. 

Samtidig varierer boligprisene generelt mer over avstand i 2015, dette kan tolkes som at 

generell urbanisering og fortetting i et flerkjernet mønster slik det er lagt frem i den areal- og 

transportplanen (Plansamarbeidet 2015), som har ført til klynger av høyere boligpriser i 

regionbyer og tettsteder som varierer mer fra omkringliggende boligpriser. Dette stemmer 

også godt overens med teorien om fallende boligpriser ut fra et hovedsentrum, men med 

klynger av høyere boligpriser i regionbyer og tettsteder som tilbyr urbane egenskaper som 

arbeidsplasser og andre urbane fasiliteter (Dublin & Sung 1987). 

7.2.3 Lillestrøm – Skedsmo 2004-2006 

Resultatene av de deskriptive analysene av Skedsmo viser noen av de samme tendensene som 

i Ski. I forhold til Bærum og Asker ser Skedsmo ut til å være mye mer oppdelt i flere tydelige 

klynger av boligomsetninger med mer spredte områder rundt med lavere boligpriser enn i 

disse klyngene (se figur 6.43). Resultatene av regresjonsanalysene for 2004-2006 og 2015-

2017 vil presenteres under, og gjennomgås for å undersøke om man finner de samme 

tendensene også i regresjonsanalysene og om disse er statistisk signifikante eller kan tilskrives 

tilfeldigheter. Tabell 7-5 viser regresjonskoeffisientene til analysen av boligpriser i Skedsmo 

kommune for 2004-2006. Alle avstandsvariablene som viser intervaller fra Lillestrøm stasjon 

har negative fortegn, som indikerer at boligprisnivået ellers i Skedsmo er lavere enn 

intervallet de første 1000 meterne fra Lillestrøm stasjon. Dette stemmer godt overens med 

hypotesen om at boligprisnivået er høyere i regionbyene enn i omlandet rundt. Imidlertid er 

det ikke slik at boligprisene faller jevnt med økt avstand fra Lillestrøm, men varierer i styrke 

med avstanden fra stasjonen. I denne modellen er alle regresjonskoeffisientene til 

avstandsvariablene signifikante. Dette kan vise en tendens til at andre områder eller sentre kan 

ha samme effekt som nærhet til Lillestrøm har på boligprisene, bare i mindre grad. Det kan 

for eksempel tankes at Strømmen rett vest for Lillestrøm kan ha en liknende tendens. 
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Tabell 7- 19: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Skedsmo kommune 

med avstandsintervaller på 1000 meter fra Lillestrøm stasjon, 2004-2006. 

Koeffisienten for alder på bolig er svakt negativ og signifikant, noe som tyder på at eldre 

boliger generelt har en tendens til å være litt rimeligere enn nyere boliger. Dette er imidlertid 

en veldig svak tendens. Boligprisene øker for hvert år som er med i analysen, noe som er 

forventet da boligprisnivået som regel stiger over tid. Begge koeffisientene for salgsår er også 

signifikante. Koeffisienten for kvadratmeter er sterkt positiv, signifikant, og er sterkere enn 

kvadratmeterkoeffisienten i Ski, men svakere enn for Asker og Bærum. Boligtypevariablene 

enebolig, tomannsbolig og rekkehus har alle positive koeffisienter av ulik styrke, der enebolig 

er sterkest, mens koeffisienten til rekkehus er veldig liten og dessuten ikke signifikant. 

Koeffisientene til enebolig og tomannsbolig er signifikante og indikerer at eneboliger og 

tomannsboliger har en tendens til å føre til økt boligpris når alt annet holdes konstant. 

Modellsammendraget til analysen av Skedsmo i 2004-2006 (tabell 7-6) viser at 

forklaringsnivået til modellen er relativt høy, med 82 prosent forklaringskraft. Dette vil si at 

det beregnes at 82 prosent av variasjonene i boligpris kan forklares med variablene som er 

med i modellen. Det er likevel vanskelig å si noe sikkert om den faktiske årsaken da det kan 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

 (Constant) 11,607 ,046  254,148 ,000 

Boligalder -,003 ,000 -,142 -15,815 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,036 ,015 ,022 2,324 ,020 

Enebolig (ref. leilighet) ,158 ,012 ,179 13,309 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) ,004 ,011 ,003 ,358 ,721 

(Ln) Kvm ,635 ,011 ,771 59,486 ,000 

Salgsår 2005 (ref. 2004) ,060 ,008 ,074 7,729 ,000 

Salgsår 2006 (ref. 2004) ,203 ,008 ,256 26,567 ,000 

Avst. Lillest. 1001-2000m (ref.0-1000) -,082 ,009 -,091 -8,885 ,000 

Avst. Lillest. 2001-3000m (ref.0-1000) -,155 ,011 -,140 -14,557 ,000 

Avst. Lillest. 3001-4000m (ref.0-1000) -,289 ,010 -,295 -29,147 ,000 

Avst. Lillest. 4001-5000m (ref.0-1000) -,214 ,018 -,104 -11,873 ,000 

Avst. Lillest. 5001-6000m (ref.0-1000) -,216 ,015 -,126 -14,252 ,000 

Avst. Lillest. 6001-7000m (ref.0-1000) -,220 ,012 -,166 -17,681 ,000 

Avst. Lillest. 7001-8000m (ref.0-1000) -,143 ,021 -,057 -6,717 ,000 

Avst. Lillest. 8001-9000m (ref.0-1000) -,498 ,115 -,035 -4,309 ,000 
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være bakenforliggende variabler som ikke er med i modellen som utgjør den faktiske årsaken 

til variasjonen. 

Tabell 7- 20: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Skedsmo kommune i 2004-2006 i Tabell 7-5. 

 

7.2.4 Lillestrøm – Skedsmo 2015-2017 

Tabell 7-7 viser en lik analysemodell som for Skedsmo 2004-2006, men for boligomsetninger 

i 2015-2017. I likhet med analyseresultatene for 2004-2006 er alle koeffisientene for 

avstandsvariablene signifikante. Alle koeffisientene er også her negative og indikerer at 

boligprisene synker med økt avstand fra Lillestrøm. Koeffisientene i analysene for 2015-2017 

er imidlertid større enn i samme modellen fra 2004-2006, spesielt i intervallene nær 

Lillestrøm. Koeffisienten til det siste avstandsintervallet (8001-9000 meter) er imidlertid 

unntaket som er noe lavere i 2015-2017. Dette stemmer godt overens med hypotesen om at 

boligprisene rundt Lillestrøm er høyere enn boligprisene i omlandet og at denne 

nivåforskjellen har blitt større over tid og ført til at prisene i nærheten av Lillestrøm har økt 

mer over tid enn prisene i kommunen ellers. 

Koeffisienten for boligalder er helt lik som i analysen for Skedsmo i 2004-2006, som 

indikerer at det ikke er noen endring i hvordan alderen på en bolig påvirker boligprisen over 

tid. Koeffisienten er uansett veldig liten, men er signifikant. Koeffisientene for salgsår er som 

forventet positive og signifikante, og er større for 2017 enn for 2016, slik at boligprisene øker 

for hvert år. Kvadratmeterkoeffisienten i analysen for 2015-2017 er i likhet med analysen for 

2004-2006 sterk, positiv og signifikant, men er noe svakere. Sammenlignet med 2004-2006-

analysen er mønsteret i koeffisientene for boligtyper det samme, med positive fortegn og 

enebolig-koeffisienten som den sterkeste og rekkehus-koeffisienten som den svakeste og 

eneste som ikke er signifikant. Selv om det generelle mønsteret viser det samme, er 

koeffisientene for både eneboliger og tomannsboliger litt svakere i analysen for 2015-2017. 

Den ikke-signifikante koeffisienten for rekkehus er imidlertid sterkere. Dette kan tyde på en 

svak tendens til at leiligheter har økt mer i pris enn eneboliger og tomannsboliger over denne 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,907a ,822 ,821 ,162 
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perioden. Leiligheter som boligtype kan for eksempel ha økt i attraktivitet, eller mer fortettede 

eller urbane områder der en stor andel av boligene er leiligheter har blitt mer attraktive. 

Modellsammendraget viser at forklaringsevnen til modellen er på omtrent 84 prosent, som vil 

si at modellen forklarer relativt mye av variasjonen i boligprisene. Likevel er det 

sannsynligvis flere forklaringsvariabler som kunne vært med og forklart mer av variasjonen 

og som nevnt kan det være bakenforliggende variabler som gjør at feil variabel legges vekt 

på. 

  

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

 (Constant) 12,452 ,036  348,593 ,000 

Boligalder -,003 ,000 -,163 -20,841 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,033 ,013 ,022 2,622 ,009 

Enebolig (ref. leilighet) ,133 ,011 ,139 12,144 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) ,016 ,010 ,014 1,650 ,099 

(Ln) Kvm ,623 ,009 ,853 72,724 ,000 

Salgsår 2016 (ref. 2015) ,088 ,006 ,111 13,983 ,000 

Salgsår 2017 (ref. 2015) ,198 ,006 ,251 31,651 ,000 

Avst. Lillest. 1001-2000m (ref.0-1000) -,128 ,008 -,153 -15,633 ,000 

Avst. Lillest. 2001-3000m (ref.0-1000) -,182 ,009 -,194 -21,038 ,000 

Avst. Lillest. 3001-4000m (ref.0-1000) -,304 ,009 -,308 -32,781 ,000 

Avst. Lillest. 4001-5000m (ref.0-1000) -,280 ,015 -,148 -19,271 ,000 

Avst. Lillest. 5001-6000m (ref.0-1000) -,289 ,012 -,185 -23,173 ,000 

Avst. Lillest. 6001-7000m (ref.0-1000) -,310 ,012 -,209 -25,614 ,000 

Avst. Lillest. 7001-8000m (ref.0-1000) -,277 ,020 -,104 -14,118 ,000 

Avst. Lillest. 8001-9000m (ref.0-1000) -,464 ,086 -,037 -5,383 ,000 

 

Tabell 7-7: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Skedsmo kommune 

med avstandsintervaller på 1000 meter fra Lillestrøm stasjon, 2015-2017. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,918a ,842 ,841 ,149 

 

Tabell 7-8: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Skedsmo kommune i 2015-2017 i Tabell 7-7. 
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Figur 7-2: Boligpriser og avstand fra Lillestrøm stasjon 2004 og 2015. Sekundærakse med prosentvise endringer i 

boligpriser over avstand fra Lillestrøm stasjon 2004 og 2015. Boligpriser for en tenkt 10 år gammel leilighet på 60 kvm, 

basert på regresjoner. 

 

Figur 7-2 viser hvordan boligprisene i Skedsmo varierer med avstand fra Lillestrøm i 2004 og 

2015. Grafen er basert på regresjonsmodellene over, og det er valgt den samme tilfeldige 

boligen som varierer i pris over ulike avstander, men med konstante egenskaper. Den tenkte 

boligen er som i forrige eksempel en 10 år gammel leilighet på 60 kvadratmeter, og vil være 

det alle grafene av denne typen for å kunne sammenligne boligpriser mellom de ulike 

kommunene og for å gjøre det enklere for leseren. 

Grafen i figur 7-2 viser det samme generelle mønsteret både i 2004 og 2015, der boligprisen 

først faller frem til 4000 meter, før den øker svakt eller går relativt rett og øker igjen mot 8000 

meter før den går bratt ned til 9000 meter. Hvis man sammenligner avstander med figur 6-43 

viser dette at det 8000-9000 meter fra Lillestrøm er tilsynelatende spredtbygde strøk helt nord 

i Skedsmo, med relativt lave kvadratmeterpriser, mens den lille ’toppen’ rundt 7000-8000 

meter kan identifiseres som en boligklynge litt nordøst for Skedsmokorset. Ingen steder i 

kommunen øker prisene til nivået rundt Lillestrøm. Hvis man ser på sekundæraksen i figuren 

og de prosentvise prisendringene, ser man at det er en svak tendens i nesten hele kommunen 
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til at prisene er lavere i omlandet i forhold til i Lillestrøm sentrum i 2015 enn i 2004. Disse 

tendensene stemmer godt overens med hypotesen om at boligprisene er høyere i regionbyene 

enn i omlandet rundt og at denne gradienten er brattere i 2015-2017 med ytterligere fortetting 

og urbanisering. Mønsteret dette viser stemmer med at boligprisene regionbyene går opp 

rundt disse mindre sentrene og at prisene ikke bare synker jevnt med økt avstand til Oslo slik 

den monosentriske pristeorien ville anta (Dublin & Sung 1987). 

7.2.5 Sandvika – Bærum 2004-2006 

Gjennom de deskriptive analysene av Bærum var det mulig å observere en mulig tendens til 

økte boligpriser rundt Sandvika stasjon, men denne er ikke like tydelig som i for eksempel 

Ski. I resultatene av deskriptive analyser og kart over Bærum var tendensen til høyre 

kvadratmeterpriser østover fra Sandvika stasjon mot Oslo mer fremtredende. Dette funnet kan 

tyde på at mulig effekter av nærhet til regionbyer på boligpriser kan overskygges av effekten 

av nærhet til hovedsenteret i Oslo. I de deskriptive analysene skilte Fornebu seg spesielt ut 

med tilsynelatende økt antall omsetninger og en tydelig klynge av høye kvadratmeterpriser 

som ble mer tydelig over tid. I dette avsnittet blir resultatene av regresjonsanalysen av hele 

Bærum i periodene 2004-2006 og 2015-2017 gjennomgått. 

I tabell 7-9 er resultatene av regresjonen for 2004-2006 presentert. Regresjonskoeffisientene 

for avstandsvariablene viser ingen tydelig tendens i en retning, da koeffisientene er negative 

til og med variabelen for 5001-6000 meter avstand, for å så ha positivt fortegn til og med 

variabelen for 9001-10 000 meter, for så å endre fortegn igjen i de ytterste 

avstandsintervallene. Innenfor disse tre ’bolkene’ med like fortegn er det heller ingen tydelig 

retning, da koeffisientene blir større og mindre også innenfor disse. Dette lengre intervallet fra 

omtrent 6000 til 10 000 meter fra Sandvika stasjon med positivt fortegn kan, hvis man ser på 

figur 6-42, sammenfalle med de tilsynelatende økende kvadratmeterprisene i østlige deler av 

kommunen mot grensen til Oslo kommune. De synkende prisene i avstandsintervaller lengre 

ute, vil kunne identifiseres som de mer spredtbygde områdene nord og nordvest i kommunen. 

Det er imidlertid flere av koeffisientene for avstandsvariablene som ikke er signifikante. Dette 

gjelder avstandsvariablene for intervallene 2001- 

3000 meter, 6001-7000 meter, 7001-8000 meter og 9001-10 000 meter. I tillegg er 

avstandsvariablene for intervallene 10 001-11 000 meter og 12 001-13 000 meter kun såvidt 

signifikante på 5-prosentsnivå. 
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Tabell 7-9: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Bærum kommune 

med avstandsintervaller på 1000 meter fra Sandvika stasjon, 2004-2006. 

Tendensen for boligalder-variabelen er veldig svakt negativ, men signifikant. Koeffisientene 

for salgsår er begge positive med høyere verdi for 2006 enn 2005 og signifikante. 

Regresjonskoeffisientene for boligtyper er positive for eneboliger og tomannsboliger, med 

eneboliger som gir større økning i boligprisen enn tomannsboliger, noe som er forventet. 

Rekkehus har imidlertid negativt fortegn, noe som kan tolkes som at boligprisen på rekkehus 

er lavere enn boligprisen for leiligheter i Bærum i 2004-2006. Alle koeffisientene for 

boligtyper er signifikante på 5-prosentsnivå. Koeffisienten for kvadratmeter er også 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

 (Constant) 11,054 ,040  277,239 ,000 

Boligalder -,001 ,000 -,024 -4,103 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,056 ,011 ,034 4,950 ,000 

Enebolig (ref. leilighet) ,136 ,011 ,116 12,343 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) -,020 ,010 -,014 -2,118 ,034 

(Ln) Kvm ,775 ,009 ,807 88,335 ,000 

Salgsår 2005 (ref. 2004) ,093 ,007 ,091 14,123 ,000 

Salgsår 2006 (ref. 2004) ,224 ,007 ,220 34,247 ,000 

Avst. Sandv. 1001-2000m (ref.0-1000) -,076 ,012 -,051 -6,173 ,000 

Avst. Sandv. 2001-3000m (ref.0-1000) -,019 ,012 -,014 -1,603 ,109 

Avst. Sandv. 3001-4000m (ref.0-1000) -,080 ,013 -,046 -5,910 ,000 

Avst. Sandv. 4001-5000m (ref.0-1000) -,061 ,012 -,046 -5,187 ,000 

Avst. Sandv. 5001-6000m (ref.0-1000) -,037 ,012 -,029 -3,195 ,001 

Avst. Sandv. 6001-7000m (ref.0-1000) ,001 ,013 ,000 ,052 ,959 

Avst. Sandv. 7001-8000m (ref.0-1000) ,013 ,013 ,008 ,996 ,319 

Avst. Sandv. 8001-9000m (ref.0-1000) ,113 ,020 ,036 5,685 ,000 

Avst.Sandv. 9001-10 000m (ref.0-1000) ,032 ,035 ,005 ,920 ,357 

Avst. Sandv. 10 001-11 000m (ref.0-1000) -,197 ,100 -,011 -1,967 ,049 

Avst. Sandv. 11 001-12 000m (ref.0-1000) -,645 ,142 -,025 -4,556 ,000 

Avst. Sandv. 12 001-13 000m (ref.0-1000) -,278 ,142 -,011 -1,965 ,049 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,911a ,831 ,830 ,199 

 

Tabell 7- 10: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Bærum kommune i 2004-2006 i Tabell 7-9. 



107 

 

signifikant, og er høyere enn kvadratmeterkoeffisienten i Ski. Modellsammendraget i tabell 7-

10 viser at justert  R² for modellen for Bærum 2004-2006 er 83 prosent, som er omtrent 

forklaringsnivået de andre modellene også har hatt, og som vil gi samme konklusjon om at det 

finnes flere forklaringsvariabler som kunne vært med i analysen for å forklare hele 

variasjonen i boligprisvariabelen. 

7.2.6 Sandvika – Bærum 2015-2017 

Tabell 7-11 viser samme type modell for Bærum, men for 2015-2017. I denne modellen har  

avstandsvariabelen 11 001-12 000m har falt ut pga manglende observasjoner eller fordi den er 

konstant. Med tanke på at 11 001-12 000 meter vil si et område nord i kommunen, langt fra de 

tettbygde urbane delene av kommunen, er det sannsynlig denne variabelen har falt ut grunnet 

manglende observasjoner. Koeffisientene til avstandsvariablene i analysen av Bærum for 

2015-2017 likner koeffisientene som i analysen av Bærum for 2004-2006. Til og med 

avstandsvariabelen for intervallet 4001-5000 meter har negativt fortegn, fra denne og til og 

med avstandsvariabelen for 9001-10 000 meter er positive, mens de siste igjen er negative. 

Alle avstandsvariablene varierer i styrke uten noen observerbar tendens i en spesiell retning 

innenfor disse ’bolkene’. 

I likhet med analyseresultatene fra Bærum 2004-2006 er flere av koeffisientene til 

avstandsvariablene i 2015-2017 ikke signifikante på 5-prosentsnivå. Dette gjelder 

avstandsvariablene for intervallene 5001-6000 meter, 7001-8000 meter, 8001-9000 meter, 

9001-10 000 meter og 10 001- 11 000 meter, som vil si at nesten halvparten av koeffisientene 

til avstandsvariablene ikke er signifikante, noe som er problematisk. Likevel er koeffisientene 

til avstandsintervallene nærmest Sandvika signifikante, og det er denne avstanden som er 

mest interessant for problemstillingen, og man ser at koeffisientene i avstandsintervaller ut til 

5000 meter er både signifikante og har negativt fortegn. 

Koeffisienten for boligens alder er igjen lik resultatene fra de andre regresjonsanalysene i 

oppgaven og er svak, positiv og signifikant. Koeffisientene for salgsårene er også som 

forventet og likner resultatene fra Bærum 2004-2006, med positive, signifikante koeffisienter, 

der tendensen er høyere boligpriser i 2017 enn 2015. Kvadratmeterkoeffisienten er også 

liknende som i tidligere periode; sterkt positiv og signifikant, men litt høyere. I 

regresjonsresultatene fra 2004-2006 viser koeffisienten for rekkehus at boligprisen synker i 

forhold til leiligheter. Denne effekten er sterkere negativ i 2015-2017, mens de positive 
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effektene av enebolig og tomannsbolig ser ut til å være svakere. Koeffisientene til alle 

boligtypevariablene er signifikante. 

Tabell 7- 21: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Bærum kommune 

med avstandsintervaller på 1000 meter fra Sandvika stasjon, 2015-2017. 

 

Tabell 7- 22: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Bærum kommune i 2015-2017 i Tabell 7-11. 

Modellsammendraget til regresjonsanalysen for Bærum 2015-2017 viser at modellen har en 

forklaringsprosent på kun 78 prosent, som er mye mindre enn de andre analysene, også 

analysen for samme kommune for 2004-2006. Dette kan være grunnet at flere av 

koeffisientene ikke er signifikante. 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig B 

Std. 

Error Beta 

 (Constant) 11,806 ,045  264,806 ,000 

Boligalder -,002 ,000 -,088 -13,382 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,028 ,013 ,017 2,232 ,026 

Enebolig (ref. leilighet) ,072 ,013 ,059 5,578 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) -,046 ,011 -,031 -4,241 ,000 

(Ln) Kvm ,779 ,010 ,826 79,492 ,000 

Salgsår 2016 (ref. 2015) ,113 ,007 ,108 15,431 ,000 

Salgsår 2017 (ref. 2015) ,214 ,007 ,204 29,021 ,000 

Avst. Sandv. 1001-2000m (ref.0-1000) -,093 ,016 -,057 -5,969 ,000 

Avst. Sandv. 2001-3000m (ref.0-1000) -,035 ,014 -,026 -2,442 ,015 

Avst. Sandv. 3001-4000m (ref.0-1000) -,043 ,016 -,025 -2,669 ,008 

Avst. Sandv. 4001-5000m (ref.0-1000) -,039 ,014 -,028 -2,707 ,007 

Avst. Sandv. 5001-6000m (ref.0-1000) ,022 ,014 ,018 1,572 ,116 

Avst. Sandv. 6001-7000m (ref.0-1000) ,037 ,015 ,023 2,364 ,018 

Avst. Sandv. 7001-8000m (ref.0-1000) ,007 ,016 ,004 ,475 ,635 

Avst. Sandv. 8001-9000m (ref.0-1000) ,042 ,024 ,013 1,766 ,077 

Avst.Sandv. 9001-10 000m (ref.0-1000) -,025 ,041 -,004 -,618 ,537 

Avst. Sandv. 10 001-11 000m (ref.0-1000) -,250 ,135 -,011 -1,852 ,064 

Avst. Sandv. 12 001-13 000m (ref.0-1000) -,544 ,096 -,035 -5,686 ,000 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,882a ,778 ,777 ,232 
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Figur 7-3 er igjen en fremstilling basert på resultatene av regresjonsanalysen som viser 

hvordan boligprisene varierer med avstand fra det valgte kollektivknutepunktet, i dette tilfellet 

Sandvika, og utover i avstandsintervallene brukt i regresjonen for årene 2004 og 2015. 

Boligkarakteristikkene som er valgt for den tenkte boligen er like for alle kommunene, og er 

en 10 år gammel, 60 kvadratmeter stor leilighet. Mønsteret grafen viser ville vært likt uansett 

hvilke karakteristikker som blir valgt. Figur 7-3 viser at hovedtendensene i boligprisene med 

økt avstand fra Sandvika ikke har endret seg mye fra 2004 til 2015. Den tydeligste endringen 

er at boligprisene i avstandsintervallene rundt 6000-7000 meter har økt i forhold til Sandvika i 

2015. Siden man vet at flere av koeffisientene for avstandsintervallene fra rundt 5000-6000 

meter og utover ikke er signifikante i både regresjonen for 2004-2006 og 20015-2017,  og 

dermed kan være utslag av tilfeldigheter, vil det ikke bli lagt mye vekt på denne delen av 

grafen. Man kan imidlertid legge merke til at boligprisene synker kraftig rundt de ytterste 

avstandsintervallene (10 000-11 000 meter), som stemmer med de deskriptive resultatene 

funnet tidligere der områdene lengst fra Sandvika er spredtbygde områder med lavere 

kvadratmeterpriser enn ellers i kommunen. 

 

Figur 7-3: Boligpriser og avstand fra Sandvika stasjon 2004 og 2015. Sekundærakse med prosentvise endringer i boligpriser 

over avstand fra Sandvika stasjon 2004 og 2015. Boligpriser for en tenkt 10 år gammel leilighet på 60 kvm, basert på 

regresjoner. 
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Det viktigste er imidlertid avstandsintervallene nærmest Sandvika, der både linjene for 2004 

og 2015 faller frem til omtrent 2000 meter fra kollektivknutepunktet. Boligprisene i 2015 

faller mer fra sentrale Sandvika til omlandet 2000-3000 meter fra stasjonen enn i 2004, noe 

som stemmer godt med hypotesen om at fortettingen og urbaniseringen av regionbyene har 

ført til høyere boligpriser her enn i omlandet rett rundt. At prisene øker igjen lengre fra 

kollektivknutepunktet motbeviser ikke denne hypotesen, men kan indikere at det finnes andre 

sekundærsentre som har liknende effekt på boligprisene, eller at denne økningen skyldes 

nærhet til Oslo, noe som vil stemme godt med den monosentriske boligpristeorien der nærhet 

og tilgang til bykjernen vi være viktigst for boligens pris (DiPasquale & Wheaton 1996). 

Nærhet til Oslo kan også tenkes å overskygge deler av effekten kollektivknutepunktet ellers 

ville hatt på boligpriser og kan gjøre at denne effekten ser mindre ut, da det er hovedsenteret i 

Oslo som blir viktig bysenter for menneskene som bor her, ikke Sandvika. Grunnet denne 

tilsynelatende effekten av nærhet til Oslo vil det i neste delkapittel 7.3 gjennomføres to nye 

regresjonsanalyser der Bærum er delt i to deler. Dette er et forsøk på å kontrollere for den 

antatte effekten av Oslo på resultatene. Datasettet for Bærum vil deles i øst og vest, der de 

østlige delene representerer den antatte effekten av nærhet til Oslo, og man dermed kan 

analysere hver av retningene hver for seg og utforske om det er grunn til å tro at det er slik. 

7.2.7 Asker 2004-2006 

Resultatene av de deskriptive analysene i forrige kapittel viser at Asker har mange 

likhetstrekk med Bærum. Begge kommunene har et nesten sammenhengende felt av 

boligomsetninger langs kysten og spesielt mot øst i retning Oslo. I Asker er det i større grad 

enn i Bærum mulig å identifisere flere klynger av flere leiligheter og høyere 

kvadratmeterpriser, som er antatte sekundærsentre i kommunen. I Asker er det mulig å 

identifisere slike klynger rundt Asker sentrum, Vollen og i nordøstlige områder mot Bærum 

og Oslo. Asker likner imidlertid Bærum i at det er generelt mange boligomsetninger, høy 

andel leiligheter, mindre boliger og høyere priser generelt i beltet av boligomsetninger 

hovedsaklig langs kysten. I Ski og Skedsmo er det mer et mønster av tette klynger med få 

boligomsetninger og lavere kvadratmeterpriser mellom disse. Videre i dette avsnittet vil 

regresjonsanalysene for Asker i 2004-2006 og 2015-2017 gjennomgås. 

I likhet med analyseresultatene fra Bærum varierer også koeffisientene for 

avstandsintervallene mye i Asker. De begynner negative, for så å bytte mellom høye og lave 
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verdier og positivt og negativt fortegn ettersom intervallene går lengre ut fra Asker stasjon. 

Av regresjonskoeffisientene til avstandsintervallene er det her intervallet 2001-3000 meter og 

5001-6000 meter som ikke er signifikante på 5-prosentsnivået (se tabell 7-13). Resten av 

koeffisientene for avstandsintervallene er signifikante, men bare så vidt for 1001-2000 meters 

og 4001-5000 meters-intervallene. Dette viser liknende tendens som i Bærum, der boligprisen 

faller i avstandsintervallene nær kollektivknutepunktet, men øker og synker etter dette.. 

Koeffisienten for boligalder er lav, negativ og signifikant, noe som går igjen i alle analysene, 

med kun små variasjoner mellom kommuner og ulike tidsperioder. Koeffisientene for 

salgsårene viser også samme forventede mønster som i resten av analysene, de er signifikante, 

positive og koeffisienten for 2006 er større enn for 2005. I rekken av variabler som får ganske 

like koeffisienter i hver analyse er kvadratmeterkoeffisienten, som også er relativt sterkt 

positiv og signifikant. Koeffisientene for boligtyper er negativ for tomannsbolig og positive 

for enebolig og rekkehus, men koeffisienten av rekkehus er mye mindre enn for enebolig. Den 

negative koeffisienten for tomannsboliger kan tolkes som at tomannsboliger i Bærum har et 

lavere prisnivå enn leiligheter. Disse funnene er imidlertid kun signifikante for eneboliger. 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

 (Constant) 10,948 ,069  158,224 ,000 

Boligalder -,002 ,000 -,075 -7,651 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) -,010 ,020 -,006 -,486 ,627 

Enebolig (ref. leilighet) ,120 ,018 ,121 6,680 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) ,008 ,015 ,006 ,517 ,606 

(Ln) Kvm ,776 ,016 ,784 49,992 ,000 

Salgsår 2005 (ref. 2004) ,086 ,011 ,086 7,543 ,000 

Salgsår 2006 (ref. 2004) ,206 ,011 ,205 18,022 ,000 

Avst. Asker 1001-2000m (ref.0-1000) -,031 ,016 -,028 -1,994 ,046 

Avst. Asker 2001-3000m (ref.0-1000) -,012 ,016 -,010 -,704 ,481 

Avst. Asker 3001-4000m (ref.0-1000) ,052 ,020 ,031 2,603 ,009 

Avst. Asker 4001-5000m (ref.0-1000) -,039 ,019 -,024 -2,014 ,044 

Avst. Asker 5001-6000m (ref.0-1000) -,030 ,017 -,023 -1,759 ,079 

Avst. Asker 6001- 7000m (ref.0-1000) ,121 ,023 ,060 5,248 ,000 

Avst. Asker 7001-8000m (ref.0-1000) ,272 ,062 ,042 4,357 ,000 

 

Tabell 7- 23:Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Asker kommune 

med avstandsintervaller på 1000 meter fra Asker stasjon, 2004-2006. 
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Modellsammendraget viser at modellens forklaringsnivå ligger på 81 prosent, som er rundt 

nivået de fleste av analysene har ligget på, men unntak av Bærum 2015-2017 som lå litt under 

dette på 77 prosent. 

Tabell 7- 24: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Asker kommune i 2004-2006 i Tabell 7-13. 

 

7.2.8 Asker 2015-2017 

Tallene i tabell 7-15 viser resultatene for regresjonsanalysen for Asker 2015-2017. I store 

trekk viser regresjonskoeffisientene i analysen for Asker i 2015-2017 samme hovedtendenser 

som analysen av Asker i 2004-2006. Koeffisientene starter med å være negative i de første 

intervallene fra Asker sentrum, og varierer med å øke og minske, og å ha positivt og negativt 

fortegn. Av avstandskoeffisientene i denne analysen er det kun avstandsintervallet 4001-5000 

met er som ikke er signifikant på 5-prosentsnivået. Det er likevel visse forskjeller i resultatene 

for avstandsvariablene fra 2004-2006 og 2015-2017. For det første ser det ut til at 

boligprisene faller brattere fra Asker stasjon i 2015-2017, da koeffisientene i de to første 

avstandsintervallene er negative i begge tidsrom, men høyere i 2015-2017-analysen. Dette 

kan tyde på at det har vært en prisøkning i Asker sentrum relativt til resten av kommunen. For 

det andre er koeffisienten til det siste avstandsintervallet (7001-8000 meter) veldig mye 

høyere enn noen av de andre koeffisientene for avstand, og i tillegg mye høyere enn siste 

avstandsintervall i analysen av Asker 2004-2006. Denne koeffisienten er også signifikant, så 

det må antas at dette er en reell tendens. Dette tyder på at boligprisene har økt kraftig i dette 

intervallet over tid. Hvis man sammenligner med kartet i figur 6-41 vil man se at dette 

intervallet svarer til boligomsetninger i nordøstlige deler av kommunen, mot grensen til 

Bærum. 

Koeffisienten for alder er som i resten av analysene negativ og signifikant, men er litt høyere i 

2015-2017 enn i 2004-2006. Salgsårsvariablene for 2016 og 2017 er også signifikante og 

følger den forventede modellen der boligprisene øker for hvert år. Kvadratmeterkoeffisienten 

for 2015-2017 er litt lavere enn den var for samme kommune i 2004-2006. I likhet med 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,900a ,810 ,808 ,210 
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resultatene fra analysen for 2004-2006 er det kun koeffisienten til enebolig som er signifikant, 

men i 2015-2017 har rekkehus og tomannsbolig byttet fortegn, slik at tomannsboliger som 

viste tendens til negativ effekt på boligpris i forhold til leiligheter i 2004-2006 i resultatene for 

2015-2017 har fått en positiv effekt. Det omvendte har skjedd for rekkehus som i 2015-2017-

resultatene har fått en negativ regresjonskoeffisient. 

 

Tabell 7- 25: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Asker kommune 

med avstandsintervaller på 1000 meter fra Asker stasjon, 2015-2017. 

 

Tabell 7- 26: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Asker kommune i 2015-2017 i Tabell 7-15. 

Modellsammendraget viser at forklaringsnivået til modellen, gitt ved justert R², ligger på 

omtrent 81 prosent, som er likt som modellen for 2004-2006. 

 

Figur 7-4 viser en graf over variasjon i boligprisene i Asker for 2004 og 2015 med avstand fra 

Asker stasjon, som er basert på regresjonene over. I figuren ser man tydelig at det er samme 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

 (Constant) 11,967 ,062  191,818 ,000 

Boligalder -,003 ,000 -,134 -14,118 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,027 ,019 ,016 1,442 ,149 

Enebolig (ref. leilighet) ,102 ,018 ,103 5,815 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) -,018 ,015 -,013 -1,228 ,220 

(Ln) Kvm ,716 ,014 ,797 50,703 ,000 

Salgsår 2016 (ref. 2015) ,113 ,010 ,113 11,259 ,000 

Salgsår 2017 (ref. 2015) ,202 ,010 ,200 19,881 ,000 

Avst. Asker 1001-2000m (ref.0-1000) -,039 ,015 -,035 -2,685 ,007 

Avst. Asker 2001-3000m (ref.0-1000) -,040 ,016 -,032 -2,600 ,009 

Avst. Asker 3001-4000m (ref.0-1000) ,039 ,018 ,023 2,096 ,036 

Avst. Asker 4001-5000m (ref.0-1000) -,026 ,017 -,018 -1,587 ,113 

Avst. Asker 5001-6000m (ref.0-1000) -,048 ,015 -,039 -3,175 ,002 

Avst. Asker 6001- 7000m (ref.0-1000) ,098 ,019 ,056 5,132 ,000 

Avst. Asker 7001-8000m (ref.0-1000) ,441 ,059 ,067 7,448 ,000 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,899a ,808 ,807 ,207 
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mønster som går igjen i både 2004 og 2015. I den prosentvise endringen kan man se at 

boligprisene faller brattere fra Asker stasjon til omlandet rundt i 2015 til 2004. Dette stemmer 

overens med hypotesen om at boligprisene er høyere i regionbyer som Asker og at 

nivåforskjellen har blitt brattere i 2015. 

 

Figur 7-4: Boligpriser og avstand fra Asker stasjon 2004 og 2015. Sekundærakse med prosentvise endringer i boligpriser 

over avstand fra Asker stasjon 2004 og 2015. Boligpriser for en tenkt 10 år gammel leilighet på 60 kvm, basert på 

regresjoner. 

 

Selv om boligprisene synker brattere fra Asker stasjon i 2015, er ikke dette den mest tydelige 

toppen i grafen. De mest synlige høye boligprisene vises, som nevnt i gjennomgangen av 

regresjonskoeffisientene, i avstandsintervallene lengst fra Asker stasjon. Med sammenligning 

av avstandsintervaller og kart kommer man frem til at avstandsintervallene lengst fra Asker 

stasjon omfatter områdene nordøst i Asker, mot grensen til Bærum. Her er det en økning i 

boligprisene som er synlig både i 2004 og 2015, men som har en prosentvis prisøkning som er 

mye brattere i 2015 enn i 2004. Dette kan i likhet med Bærum være en tendens som viser 

effekten av nærhet til Oslo, og at denne effekten overskygger mye av effekten regionbyer har 

på boligpriser. Siden Asker ligger vest for Bærum og man hovedsaklig så disse tendensene øst 

i Bærum, kan det også tenkes at tendensen man ser nordøst i Asker er en tendens til at 
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boligprisene øker mot Bærum eller urbane deler av Bærum som ligger nær grensen til Asker, 

som for eksempel Slependen eller Sandvika som ikke ligger langt inn i Bærum. Boligpristeori 

antar at boligprisene faller fra bykjernen i Oslo, men at regionbyer og andre tettsteder som 

innehar urbane egenskaper og fasiliteter kan føre til høyere boligpriser rundt disse, men at 

effekten av denne urbaniteten på boligpriser ikke har stor romlig rekkevidde og prisene vil 

synke ganske raskt utenfor de urbane sentrene (Dublin & Sung 1987). Hvis man tolker 

mønsteret i Asker etter denne teorien vil man kunne anta at det sannsynligvis er Slependen, 

Sandvika eller andre tettsteder i Bærum som påvirker boligprisene øst i Asker. Hvis man 

heller følger mer monosentrisk teori kan man tenke at det er nærhet til den generelle 

urbaniteten i Bærum som kommer med nærmere geografisk beliggenhet til Oslo som påvirker 

prisene over en større avstand helt til Asker. I likhet med Bærum vil også Asker deles opp i 

øst og vest for å kunne gjøre analyser for hver av disse delene og undersøke ytterligere om 

man kan finne tendens til at det kan være en effekt av Oslo eller Bærum som påvirker 

boligprisene i østlige deler av kommunene vest for Oslo. 

7.3 Resultater: Regresjonsanalyse for øst-vest-

variabler i Bærum og Asker 

Bærum og Asker viste seg å ha flere likheter gjennom regresjonsanalysene av boligprisene i 

disse kommunene. I begge kommunene var det tendenser til at boligprisene etter å ha sunket 

litt fra de utvalgte kollektivknutepunktene, steg og sank prisene om hverandre og ble i flere 

tilfeller positive. Positive koeffisienter vil i dette tilfellet tilsi boligpriser som er høyere enn i 

kollektivknutepunktet. Ved å sammenligne resultatene fra regresjonsanalysen med kartene fra 

det deskriptive kapittelet var det mulig å identifisere en mulig tendens til at boligprisene i 

områder som ligger nærmere og i retning Oslo eller sentrale deler av Bærum økte kraftig. For 

å undersøke om det er hold i denne antakelsen er det laget variabler for øst og vest basert på 

grunnkretser i hver av de to kommunene, som er brukt for å filtrere bort den delen av 

kommunen som ikke skal analyseres. Områdene for øst og vest er definert ut fra kartene og på 

øyemål hvilke grunnkretser som kan defineres som hvilken del av kommunen. Delingen er 

basert på hvilke grunnkretser som inneholder boligomsetningene østover fra 

kollektivknutepunktet og som inneholder mange boligomsetninger med høye boligpriser.  Slik 

kan man analysere hver del av kommunen for seg selv, og undersøke om tendensen man fant i 

Ski og Skedsmo også finnes i større grad i Bærum og Asker om man kontrollerer for den 
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mulige effekten av nærhet til Oslo. Asker og Bærum vest vil være hovedelementene i dette 

delkapittelet, da det er tendensen i boligprisene her man er ute etter å si noe om, når den 

eventuelle effekten av nærhet til Oslo er kontrollert for. Grafer som viser tendensene i Asker 

og Bærum øst vil vises og diskuteres kort6. I dette delkapittelet er det boligprisene og 

variasjonen av disse med avstand fra kollektivknutepunktet når man kontrollerer for østlige 

deler av kommunen som er hovedtema, og andre regresjonskoeffisienter vil ikke gjennomgås 

i teksten. 

Deling av Asker og Bærum i østlige og vestlige deler for videre analyser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Helhetlig tabell over koeffisienter for regresjonsanalyser av Asker og Bærum øst finnes i vedlegg. 

Figur 7-5: Deling av Asker 

øst (blå) og Asker vest 

(orange), Asker stasjon er 

indikert med prikk. Kilder: 

Esri, Kartverket, SSB. 

Figur 7-6: Deling av 

Bærum øst (blå) og 

Bærum vest (orange), 

Sandvika stasjon er 

indikert med prikk. 

Kilder: Esri, Kartverket, 

SSB. 
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7.3.1 Bærum vest 2004-2006 

Bærum-vest-variabelen er basert på grunnkretser i vestlig-, nordlig og nordøstlig retning fra 

Sandvika som vist på kartet i figur 7-6 over. Denne variabelen er kun brukt som et filter 

kombinert med variabelen for tidsrommet som skal analyseres, enten 2004-2006 eller 2015-

2017. Regresjonskoeffisientene for avstandsvariablene for Bærum vest i 2004-2006 viser en 

klarere tendens til at boligprisene synker helt ut 8001-9000-variabelen, der de også i denne 

modellen blir positive, før de igjen snur og blir negative ved 10 001-11 000 meters-variabelen 

Alle avstandsvariablene er signifikante bortsett fra intervallene 9001-10 000 meter, 10 001-11 

000 meter og 12 001-13 000 meter. Disse er imidlertid noen av avstandsvariablene med 

intervaller lengst fra Sandvika og dermed ikke de avstandene man er mest interessert i her. 

Siden koeffisientene fremdeles blir positive og ikke signifikante på noen avstander er det noe  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 11,329 ,046  243,974 ,000 

Boligalder -,002 ,000 -,087 -10,357 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,063 ,014 ,041 4,630 ,000 

Enebolig (ref. leilighet) ,146 ,013 ,134 11,262 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) ,024 ,011 ,021 2,261 ,024 

(Ln) Kvm ,725 ,010 ,792 70,135 ,000 

Salgsår 2005 (ref. 2004) ,093 ,008 ,104 11,817 ,000 

Salgsår 2006 (ref. 2004) ,198 ,008 ,224 25,418 ,000 

Avst. Sandv. 1001-2000m (ref.0-1000) -,094 ,011 -,086 -8,252 ,000 

Avst. Sandv. 2001-3000m (ref.0-1000) -,088 ,012 -,076 -7,464 ,000 

Avst. Sandv. 3001-4000m (ref.0-1000) -,154 ,015 -,097 -10,286 ,000 

Avst. Sandv. 4001-5000m (ref.0-1000) -,221 ,012 -,195 -19,110 ,000 

Avst. Sandv. 5001-6000m (ref.0-1000) -,136 ,012 -,119 -11,545 ,000 

Avst. Sandv. 6001-7000m (ref.0-1000) -,139 ,016 -,074 -8,440 ,000 

Avst. Sandv. 7001-8000m (ref.0-1000) -,192 ,023 -,069 -8,276 ,000 

Avst. Sandv. 8001-9000m (ref.0-1000) ,135 ,021 ,054 6,438 ,000 

Avst.Sandv. 9001-10 000m (ref.0-1000) ,025 ,029 ,007 ,862 ,389 

Avst. Sandv. 10 001-11 000m (ref.0-1000) -,163 ,084 -,015 -1,951 ,051 

Avst. Sandv. 11 001-12 000m (ref.0-1000) -,591 ,118 -,038 -5,008 ,000 

Avst. Sandv. 12 001-13 000m (ref.0-1000) -,202 ,118 -,013 -1,716 ,086 

 

Tabell 7- 27: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Bærum vest med 

avstandsintervaller på 1000 meter fra Sandvika stasjon, 2004-2006. 
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mer enn kun en mulig effekt av nærhet til Oslo som påvirker boligprisene i visse 

avstandsintervaller til å øke. Tabellen over modellsammendraget under viser at 

forklaringsnivået til denne modellen er litt høyere med 84 prosent enn den tilsvarende 

modellen for Bærum i 2004-2006 der dette var 83 prosent. 

 

Tabell 7- 28: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Bærum vest i 2004-2006 i Tabell 7-17. 

 

7.3.2 Bærum vest 2015-2017 

Regresjonsanalysen for Bærum vest i 2015-2017 viser at koeffisientene til avstandsvariablene 

varierer over omtrent samme mønster som i den samme modellen for 2004-2006. Her starter 

også koeffisientene til intervallene nærmest Sandvika med å være negative og signifikante, og 

deretter gå over til å bli positive (8001-9000 meter) og ikke-signifikante på intervallene lengre 

fra Sandvika (8001-9000 meter og 9001-10 000 meter). Tendensene man er interessert i å 

utforske er imidlertid på avstander kortere fra Sandvika, selv om det er interessant hvilke 

eventuelle andre faktorer som kan påvirke boligprisene til å øke i disse områdene.  

Denne modellen forklarer 85 prosent av variansen i boligprisene og er dermed langt bedre enn 

den tilsvarende modellen for Bærum 2015-2017 hvor hele kommunen var med der 

forklaringsprosenten var på kun 78 prosent. Dette kan tilsi at boligprisene i den østlige delen 

av Bærum mot Oslo kan variere som de gjør på grunn av en annen forklaringsvariabel som 

ikke er med i modellen i denne oppgaven, som for eksempel en effekt av nærhet til Oslo. 

 

Figur 7-7 viser boligpriser i 2004 og 2015 for en 10 år gammel leilighet på 60 kvadratmeter 

over ulike avstander fra Sandvika stasjon, og er basert på regresjonene over av området av 

Bærum definert som Bærum vest. Grafen viser i større grad enn figuren basert på analysen av 

hele Bærum (se figur 7-3) mønsteret som var forventet ut fra hypotesen om boligpriser og 

avstand fra regionbyer i oppgaven. Boligprisene faller fra Sandvika, og hvis man ser på den 

prosentvise prisendringen faller prisene brattere fra Sandvika til omlandet i 2015 enn i 2004.  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,918a ,844 ,843 ,166 
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Tabell 7- 29: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Bærum vest med 

avstandsintervaller på 1000 meter fra Sandvika stasjon, 2015-2017. 

 

Tabell 7- 30: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Bærum vest i 2015-2017 i Tabell 7-19. 

Dette er et mønster som er gjenkjennelig fra analysene av Ski og Sandvika hvor dette også var 

tilfelle. Det er som nevnt i analysen av Bærum i forrige delkapittel, også mulig å se små 

tendenser til fallende boligpriser ut fra regionbyen tett på kollektivknutepunktet der effekten 

øker i 2015 i disse analysene, men analysen av Bærum vest er klart nærmere mønsteret som 

har kommet frem i Ski og Skedsmo. Selv om flere av koeffisientene for avstandsvariablene 

lengst unna Sandvika ikke er signifikante, er det verd å nevne økningen i boligprisene rundt 

9000-10 000 meter fra Sandvika. Ved å studere kart over deler av Bærum som er med i den 

vestlige delen av kommunen og kartresultatene fra det deskriptive kapittelet, kan det tydes en 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 12,262 ,044  276,967 ,000 

Boligalder -,002 ,000 -,121 -14,540 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,089 ,012 ,067 7,241 ,000 

Enebolig (ref. leilighet) ,116 ,013 ,112 9,122 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) ,028 ,010 ,025 2,724 ,006 

(Ln) Kvm ,681 ,010 ,811 68,555 ,000 

Salgsår 2016 (ref. 2015) ,109 ,007 ,128 14,947 ,000 

Salgsår 2017 (ref. 2015) ,203 ,007 ,234 27,276 ,000 

Avst. Sandv. 1001-2000m (ref.0-1000) -,117 ,011 -,112 -10,464 ,000 

Avst. Sandv. 2001-3000m (ref.0-1000) -,132 ,011 -,123 -11,810 ,000 

Avst. Sandv. 3001-4000m (ref.0-1000) -,170 ,014 -,118 -12,255 ,000 

Avst. Sandv. 4001-5000m (ref.0-1000) -,248 ,012 -,220 -21,283 ,000 

Avst. Sandv. 5001-6000m (ref.0-1000) -,224 ,012 -,202 -19,483 ,000 

Avst. Sandv. 6001-7000m (ref.0-1000) -,216 ,017 -,113 -12,923 ,000 

Avst. Sandv. 7001-8000m (ref.0-1000) -,225 ,018 -,106 -12,201 ,000 

Avst. Sandv. 8001-9000m (ref.0-1000) ,027 ,019 ,012 1,447 ,148 

Avst.Sandv. 9001-10 000m (ref.0-1000) -,014 ,027 -,004 -,535 ,592 

Avst. Sandv. 10 001-11 000m (ref.0-1000) -,196 ,089 -,017 -2,205 ,028 

Avst. Sandv. 12 001-13 000m (ref.0-1000) -,505 ,063 -,061 -8,014 ,000 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,926a ,858 ,857 ,152 
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klynge med relativt mange omsetninger og mulig høye kvadratmeterpriser rundt Lommedalen 

som kan forklare økningen i boligpriser i disse avstandsintervallene. 

 

Figur 7-7: Boligpriser i Bærum vest og avstand fra Sandvika stasjon 2004 og 2015. Sekundærakse med prosentvise endringer 

i boligpriser over avstand fra Sandvika stasjon 2004 og 2015. Boligpriser for en tenkt 10 år gammel leilighet på 60 kvm, 

basert på regresjoner. 

7.3.3 Bærum øst 

I figur 7-8 ser man den samme grafen for grunnkretsene definert som Bærum øst. Her ser man 

at boligprisene stiger østover mot Oslo. Ved å se på den prosentvise endringen i forhold til 

sentrale Sandvika, ser man at den prosentvise prisøkningen på boliger i 2015 er høyere enn i 

2004 mot Oslo. At også denne tendensen øker over tid, tyder på at det kan være de økende 

prisene i Oslo og at disse beveger seg utover til forstedene som gir denne tendensen i 

analysene. 
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Figur 7-8: Boligpriser i Bærum øst og avstand fra Sandvika stasjon 2004 og 2015. Sekundærakse med prosentvise endringer 

i boligpriser over avstand fra Sandvika stasjon 2004 og 2015. Boligpriser for en tenkt 10 år gammel leilighet på 60 kvm, 

basert på regresjoner. 

7.3.4 Asker vest 2004-2006 

Variabelen for Asker vest er i likhet med Bærum vest basert på utvalgte grunnkretser etter 

skjønn. Kartfiguren i figur 7-5 øverst i dette delkapittelet viser hvordan variablene for øst og 

vest er delt inn. Den vestlige variabelen for Asker er generelt sett grunnkretser rett rundt og 

vest for Asker stasjon. Tabell 7-20 viser koeffisientene for avstandsvariablene og 

signifikansen til disse. I denne analysen der Asker øst er kontrollert ut av analysen er alle 

avstandsvariablene negative, noe som tyder på en tendens til synkende boligpriser med økt 

avstand fra Asker stasjon, selv om også disse varierer i styrke over ulike avstandsintervaller. 

Alle koeffisientene til avstandsvariablene er signifikante, sett bort fra koeffisienten til 

avstandsintervallet 3001-4000 meter, som også er koeffisienten som viser minst synkende 

tendens i forhold til boligprisene sentralt rundt kollektivknutepunnktet i Asker. Dette tyder på 

et område som også har økte boligpriser. Forklaringsprosenten til denne modellen ligger på 82 

prosent, som er litt høyere enn 80 prosent på tilsvarende modell uten kontroll for Asker øst. 



122 

 

Tabell 7-20: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Asker vest med 

avstandsintervaller på 1000 meter fra Asker stasjon, 2004-2006. 

 

 

Tabell 7-21: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Asker vest i 2004-2006 i Tabell 7-20.. 

 

7.3.5 Asker vest 2015-2017 

Tabellen under viser regresjonskoeffisienter for analysen av Asker vest for 2015-2017. 

Koeffisientene for avstandsvariablene viser same tendensielle mønster som koeffisientene for 

2004-2006, men i analysen for 2015-2017 er koeffisienten til avstandsintervallet 3001-4000 

meter som i 2004-2006-modellen var minst synkende og ikke signifikant, er i denne modellen 

signifikant og positiv. Det viser seg dermed at det mest sannsynlig var rett å anta at det var 

noe spesielt som skjedde rundt avstanden 3000-4000 meter. Selv om man kontrollerer for 

mulige effekter av nærhet til Oslo eller andre kollektivknutepunkt (som Sandvika), dukker det 

både i Bærum og Asker opp andre områder enn de utvalgte kollektivknutepunktene med høye 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 11,485 ,073  157,844 ,000 

Boligalder -,003 ,000 -,133 -11,549 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,090 ,022 ,052 4,073 ,000 

Enebolig (ref. leilighet) ,222 ,018 ,245 12,418 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) ,091 ,014 ,089 6,499 ,000 

(Ln) Kvm ,660 ,016 ,711 40,508 ,000 

Salgsår 2005 (ref. 2004) ,082 ,011 ,095 7,263 ,000 

Salgsår 2006 (ref. 2004) ,192 ,012 ,217 16,518 ,000 

Avst. Asker 1001-2000m (ref.0-1000) -,050 ,014 -,055 -3,532 ,000 

Avst. Asker 2001-3000m (ref.0-1000) -,035 ,015 -,034 -2,286 ,022 

Avst. Asker 3001-4000m (ref.0-1000) -,001 ,022 -,001 -,044 ,965 

Avst. Asker 4001-5000m (ref.0-1000) -,147 ,020 -,098 -7,517 ,000 

Avst. Asker 5001-6000m (ref.0-1000) -,177 ,017 -,151 -10,676 ,000 

Avst. Asker 6001- 7000m (ref.0-1000) -,177 ,031 -,069 -5,730 ,000 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,908a ,824 ,823 ,175 
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boligpriser. At dette i større grad skjer i Asker og Bærum kan være grunnet et dette er mer 

tettbygde områder med generelt mer urbane elementer og at det dermed er flere områder som 

likner i karakteristikker på kollektivknutepunktene. Forklaringsprosenten til denne modellen 

er 79 prosent, og dermed litt svakere enn 81 prosent i den tilsvarende modellen uten kontroll 

for østlige deler av kommunen. 

Tabell 7-22: Resultater for semi-logaritmisk regresjonsanalyse av boligpriser og avstandsintervaller for Asker vest med 

avstandsintervaller på 1000 meter fra Asker stasjon, 2015-2017. 

 

Tabell 7-23: Modellsammendrag for resultater av semi-logaritmisk  

regresjonsanalyse for Asker vest i 2015-2017 i Tabell 7-22 

 

Figur 7-9 under viser den samme tilfeldige boligen som i de andre grafene i dette kapittelet, 

Siden grafen er basert på regresjonene over er mønsteret også det samme som beskrevet over. 

Linjen for 2004 viser en svak tendens til fallende boligpriser med økt avstand fra 

kollektivknutepunktet i Asker, og en liten ’topp’ rundt 4000 meter fra Asker stasjon. I 2015 er 

tendensen til fallende boligpriser med økt avstand fra Asker sentrum sterkere i de første 

Coefficientsa 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

 (Constant) 12,162 ,076  160,508 ,000 

Boligalder -,003 ,000 -,161 -13,043 ,000 

Tomannsbolig (ref. leilighet) ,018 ,024 ,010 ,769 ,442 

Enebolig (ref. leilighet) ,117 ,021 ,125 5,709 ,000 

Rekkehus (ref. leilighet) ,029 ,016 ,026 1,805 ,071 

(Ln) Kvm ,673 ,017 ,768 39,081 ,000 

Salgsår 2016 (ref. 2015) ,129 ,012 ,142 10,803 ,000 

Salgsår 2017 (ref. 2015) ,208 ,012 ,229 17,370 ,000 

Avst. Asker 1001-2000m (ref.0-1000) -,058 ,015 -,062 -3,948 ,000 

Avst. Asker 2001-3000m (ref.0-1000) -,087 ,017 -,077 -5,220 ,000 

Avst. Asker 3001-4000m (ref.0-1000) ,058 ,022 ,036 2,697 ,007 

Avst. Asker 4001-5000m (ref.0-1000) -,112 ,019 -,078 -5,748 ,000 

Avst. Asker 5001-6000m (ref.0-1000) -,168 ,017 -,142 -9,803 ,000 

Avst. Asker 6001- 7000m (ref.0-1000) -,235 ,036 -,078 -6,448 ,000 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,891a ,795 ,793 ,194 
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intervallene ut fra Asker stasjon enn i 2004. Denne delen stemmer godt overens med 

hypotesen om høyere boligpriser i regionbyene enn i omlandet rundt og at denne 

nivåforskjellen er større i 2015 enn i 2004. Dette tyder på at faktorer som ytterligere 

fortetting, urbanisering og tilrettelegging for kollektivtransport kan påvirke boligpriser i 

regionbyene. I 2015 er imidlertid også økningen i boligpriser rundt 4000 meter fra Asker 

stasjon mye tydeligere enn i 2004, og i 2015 økte prisene her i forhold til regionbyen. Ved 

hjelp av kart og resultater fra kapittelet om deskriptive analyser, viser det seg at dette mest 

sannsynlig er tettstedet Vollen sørøst for Asker stasjon. 

 

Figur 7-9: Boligpriser i Asker vest og avstand fra Asker stasjon 2004 og 2015. Sekundærakse med prosentvise endringer i 

boligpriser over avstand fra Asker stasjon 2004 og 2015. Boligpriser for en tenkt 10 år gammel leilighet på 60 kvm, basert 

på regresjoner. 

7.3.6 Asker øst 

Figuren under viser samme type graf for hvordan boligprisene varierer over avstand fra Asker 

stasjon for en gitt bolig i området definert som Asker øst. Linjen for 2004 viser en tendens til 

relativt jevnt økende boligpriser med økt avstand fra Asker stasjon mot Bærum og Oslo. For 

2015 er den prosentvise økningen frem til omtrent 7000 meter fra Asker stasjon mindre enn i 

2004, men i avstandene etter 7000 meter får boligprisene en sterk økning mot Bærum og 

Oslo, som også er prosentvis sterkere i 2015 enn i 2004. Resultatene både fra Bærum øst og 
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Asker øst tyder på at det skjer noe spesielt i områdene av disse kommunene som nærmer seg 

hovedstaden eller sentrale deler av Bærum.  

 

Figur 7-10: Boligpriser i Asker øst og avstand fra Asker stasjon 2004 og 2015. Sekundærakse med prosentvise endringer i 

boligpriser over avstand fra Asker stasjon 2004 og 2015. Boligpriser for en tenkt 10 år gammel leilighet på 60 kvm, basert 

på regresjoner. 

7.4 Konklusjon 

Gjennom analysekapittelet har man sett en klar tendens til at boligprisene øker med nærhet til 

regionbyene Sandvika, Asker, Ski og Lillestrøm i forhold til omlandet rundt, noe som 

stemmer godt overens med hypotesen i hovedproblemstillingen og i det første 

forskningsspørsmålet om at boligprisene vil være høyere i regionbyene enn i omlandet rundt. 

Dette stemmer også godt med boligpristeori som sier at boligpriser vil stige rundt 

sekundærsentre i periferien til en storby, mens prisene ellers synker fra denne (Dublin & Sung 

1987). Man kan i tillegg se en tendens til at denne nivåforskjellen fra sentrale regionbyer til 

mer perifere områder i omlandet er større i den senere perioden, da det ser ut til å være en 

ytterligere økning i boligprisene i forhold til omlandet rundt i perioden 2015-2017 i forhold til 

perioden 2004-2006. Dette viser at også hypotesen i andre forskningsspørsmål som 

omhandler nivåforskjellen i boligpriser mellom regionbyene og omlandet vil være høyere i 

den sene perioden enn i den tidlige. Dette tyder på at ytterligere fortetting og urbanisering av 

disse regionbyene, samt bedre tilrettelegging for bruk av kollektivtransport har gjort disse 
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stedene mer attraktive som arbeidsmarkeder, med flere urbane kvaliteter og fasiliteter, samt 

god tilgang til Oslo og at dette igjen har gjort regionbyene til attraktive boligmarkeder 

(DiPasquale & Wheaton 1996). I Asker og Bærum har man sett at mønsteret var annerledes 

enn i Ski og Skedsmo, som viste et forventet mønster i forhold til teorien og hypotesen i 

denne oppgaven. Da man delte Asker og Bærum i to og analyserte delene hver for seg kunne 

forøvrig samme tendens som i Ski og Skedsmo observeres i vestlige deler, med økte 

boligpriser mot regionbyene, der helningen hadde blitt brattere over tid. Dette viser at økt 

fortetting og urbanisering av disse områdene kan ha gjort dem mer attraktive, noe som gjør at 

prisene på boliger øker mer i disse regionbyene enn i omlandet. Dette viser at mens 

boligprisene synker fra bykjernen i Oslo, går boligprisene opp igjen i regionbyene, antatt på 

grunn av fortetting og deres urbane egenskaper (Dublin & Sung 1987). I alle kommunene var 

det imidlertid også ulike grader av økte boligpriser for andre lokale tettsteder, som for 

eksempel Langhus i Ski, Strømmen i Skedsmo og Vollen i Asker. Dette viser at ikke det kun 

er de spesielt utvalgte regionbyene med god kollektivtilgang og som er pekt ut som 

vekstsentre som har effekt på boligprisene, men at også andre faktorer som ikke er tatt hensyn 

til i denne oppgaven kan påvirke oppfatningen av et sted som attraktivt og dermed økte 

boligpriser i slike lokale sentre. Analyser av de vestlige områdene ga i ulike grader stigende 

priser vekk fra regionbyene. Dette kan ha sammenheng med nærhet til Oslo i Bærums tilfelle, 

og nærhet til Bærum og mulig også Oslo i Askers tilfelle, da boligprisene vil være enda 

høyere i Oslo, og synke ut fra bykjernen (DiPasquale & Wheaton 1996). Dette viser at ulike 

årsaker spiller inn på boligprisene og at nærhet til en relativt monosentrisk by som Oslo i noen 

tilfeller vil ha større effekt enn det en lokal regionby har på boligprisene. 
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8 Diskusjon og konklusjon 

Denne oppgaven har forsøkt å finne svar på problemstillingen om at regionbyene er mer 

attraktive og har høyere prisnivå enn det mer perifere omlandet generelt i kommunene. 

Gjennom regresjonsanalysene er det funnet at dette til en viss grad stemmer da boligprisene er 

høyere i kort avstand til regionbyenes senter, og er lavere i omlandet i relativ nærhet. I 

forskningsspørsmålet om prisene avtar med økende avstand fra regionbyene svarer resultatene 

fra regresjonsanalysene også tildels positivt på hypotesen om at det er slik. Boligprisene 

synker ut fra regionbyene til en viss avstand, hvor de igjen øker i mindre ’topper’ i ulike 

avstander fra regionbyene, noe som stemmer godt overens med deler av boligpristeorien om 

et slikt boligmønster ut fra større byer (De Bruyne & Van Hove 2013; Dublin & Sung 1987). 

Disse toppene i boligpriser kan identifiseres som andre tettsteder i kommunene. Dette gjelder 

også Asker og Bærum når de østlige delene av disse kommunene er kontrollert for. Ved å 

studere kart var det mulig å identifisere klyngene av høyere boligpriser som ulike andre 

tettsteder, der noen var tydeligere enn andre. Steder som var spesielt tydelige klynger med 

høyere boligpriser var blant annet Langhus i Ski, som også er et stopp på jernbanelinjen mot 

Oslo (om enn med færre avganger) og er en del av det sammenhengende bybeltet ut fra Oslo 

(Plansamarbeidet 2015). En klynge som skilte seg ut i Skedsmo er Strømmen, som ligger rett 

vest for Lillestrøm og hvor også Strømmen Storsenter ligger. At et større kjøpesenter ligger i 

dette tettstedet kan øke attraktiviteten og boligprisene da det gir bedre tilgjengelighet til både 

fasiliteter og arbeidsplasser (De Bruyne & Van Hove 2013; Dublin & Sung 1987). I Bærum 

skilte en klynge boligomsetninger rundt 9000 meter nord for Sandvika seg ut med høyere 

boligpriser etter kontrollen for de østlige områdene. Ved å studere kartene i kan man 

identifisere dette som Lommedalen, der man i kartene kan se at det ser ut til å være en høyere 

andel solgte eneboliger og tomannsboliger, og ikke så mange leiligheter. I Asker er det 

spesielt Vollen sørøst for Asker sentrum ut mot fjorden som skilte seg ut med høyere 

boligpriser. Dette tettstedet er ikke tilknyttet jernbanenettverket og ligger også langt bort fra 

E18 som fortsetter vestover fra Asker. Det vil dermed lite sannsynlig være enkel tilgang til 

bykjernen i Oslo som kan være årsaken til høyere boligpriser her. Det kan imidlertid tenkes at 

andre faktorer som utsikt, nærhet til sjø eller kvaliteter ved nærområdet som idyllisk 

beliggenhet kunne forklare høyere boligpriser i dette området (Fallain & Jimenez 1985; 

Benson m.fl. 1998). 
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Før kontrollen for øst- og vestlige deler av Bærum og Asker ble lagt inn i analysene, viste 

disse kommunene økende priser med økt avstand, noe som ikke stemte med hypotesen i 

denne oppgaven. Kommunene viste begge svakt høyere i boligpriser nærmest regionbyene i 

forhold til omlandet rett rundt, men økte med avstand etter dette. Ved analyser kun for Bærum 

og Asker øst viste det seg en tydeligere økning mot de øst. Her skilte spesielt områder 

identifisert som Bekkestua eller Fornebu seg ut, der spesielt Fornebu ser ut til å ha vokst, med 

flere boligomsetninger og generelt høye priser. Når det gjelder Fornebu er dette et 

eksisterende arbeidsplassintensivt område der det er planlagt nye kollektivløsninger og 

ytterligere arbeids- og boligutvikling (Plansamarbeidet 2015: 18-19). Denne utviklingen kan 

ha påvirket prisutviklingen både ved at det er nyere boliger som ofte er dyrere, pluss at 

planlagte nye kollektivforbindelser kan øke tilgjengeligheten til Oslo og dermed gjøre 

området mer attraktivt (Kahn 2007: Wassmer & Baass 2006). Det kan tenkes at planene for 

dette er nok til å øke prisene, da potensielle boligkjøpere vet at denne utviklingen vil skje. 

De økende prisene i de østlige delene av Asker og Bærum kan tyde på at det er andre 

påvirkninger enn regionbyenes attraktivitet som har effekt på boligprisene. Bærum øst ligger 

veldig nært Oslo og det kan dermed være en effekt av direkte nærhet til hovedstaden og de 

spesielt urbaniserte vestlige delene av Oslo som påvirker boligprisene. Asker ligger rett vest 

for Bærum og det kan dermed tenkes at nærhet til Oslo kan påvirke helt til de østlige delene 

av Asker. I følge den monosentriske teorien om urban boligprisutvikling synker prisene jevnt 

med avstand fra bykjernen, i takt med økende transportpriser inn til bykjernen (Alonso 1964; 

Mills 1972; Muth 1969; DiPasquale & Wheaton 1996). I følge Dublin og Sung (1987) og De 

Bruyne og Van Hove (2013) følger ikke boligpriser et strengt monosentrisk synkende mønster 

av priser ut fra bykjernen (selv ikke i relativt monosentriske byregioner som Oslo), men 

boligprisene synker ut fra bykjernen før de øker igjen rundt tettsteder og regionbyer. Dette 

stemmer godt overens med de generelle resultatene i analysen. I følge Dublin og Sung (1987) 

er disse effektene imidlertid relativt begrensede i geografisk omfang, og boligprisøkningene 

stanser relativt brått, også når det gjelder selve bykjernen. Dette mønsteret stemmer også godt 

overens med det generelle mønsteret der boligprisene synker ganske raskt etter regionbyene. 

Imidlertid vil dette peke mot at boligprisene i Bærum øst mest sannsynlig blir påvirket av 

nærhet og tilgjengelighet til Oslo, mens de økte boligprisene i Asker øst kan være påvirket av 

noe annet. For eksempel kan det være en effekt av nærhet til Bærum som helhet eller 

Sandvika som er mer urbant, og er er etablert næringsintensivt område med mange 

arbeidsplasser (Røe 2011; Plansamarbeidet 2015: 20). Dette kan også sees som at den 
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monosentriske teorien ikke må sees i forhold til hele storbyregionen, men at dette mønsteret 

finnes på et lavere nivå ut fra mindre forstedssentre, tettsteder og regionbyer, som i seg selv er 

urbane sentre med attraktive fasiliteter og arbeidsplasser. De ulike kommunene som helhet 

har imidlertid også ulike boligprisnivåer hvor kommunene nærmest Oslo også har de høyeste 

boligprisene, noe som kan tyde på at boligprisene synker gradvis ut fra Oslo over et større 

område, mens regionbyene i større grad har begrenset geografisk påvirkning på boligprisene. 

Dette kan tyde på at de høyere boligprisene øst i Asker også kan være en effekt av nærhet til 

Oslo. Osvold (2018) fant i sin studie at regionbyene i større grad i dag tiltrekker pendlere, noe 

som kan tyde på at disse stedene har blitt mer attraktive. Det må også nevnes at det er sett en 

trend til at mer ressurssterke husholdninger flytter tilbake til bykjerner fra forsteder, noe som i 

seg selv kan drive opp prisene i attraktive urbane sentre i regionbyene (Sturtevant, L.A. & 

Jung, Y.J. 2011; Wassmer & Baass 2006). 

Ski og Skedsmo grenser også til Oslo, men grenser til Oslo øst og ikke Oslo vest som er kjent 

for å være mer velstående og urbaniserte områder. Regionbyene er steder der 

jernbanestasjonene i stor grad vil bli brukt til pendling, noe som stemmer overens med 

Debrezion, Pels & Rietvelds (2007) funn om at boliger nær jernbanestasjoner med 

hovedsaklig dette formålet har høyere prisnivå enn områder rundt. Selv om Vollen ikke har 

like høye boligpriser som Asker, forklarer ikke denne teorien hvorfor et sted med dårlig 

kollektivforbindelse til Oslo har høye boligpriser. Det må som nevnt være andre faktorer som 

spiller inn i ulike boligområder, som at ulike typer husholdninger kan ha ulike preferanser på 

hvilke egenskaper som er attraktive (Hjorthol 1998), eller at andre faktorer som påvirker 

boligpriser som ikke er kontrollert for i denne oppgaven kan ha påvirket prisene her, som 

idylliske omgivelser eller utsikt. Dessuten kan det være relativt god tilgjengelighet med bil til 

dette området, selv om det ikke er koblet til E18. Over tid har man sett at det generelle 

boligprismønstret blir mer tydelig, med større forskjeller i boligpriser fra omlandet til 

regionbyene (samt andre tettsteder) i perioden 2015-2017 enn 2004-2006. Dette kan være 

grunnet økt satsing på regionbyene og generelt flerkjernet utbygging, samt tilrettelegging for 

bedre kollektivtilbud inn mot Oslo (Plansamarbeidet 2015). 

Når det gjelder hypotesen om at det en større andel leiligheter og boliger av mindre størrelse i 

regionbyene ser dette også ut til å stemme godt overens med resultatene fra de deskriptive 

analysene, da man ser klynger av leilighetsomsetninger og mindre boliger rundt regionbyene 

(og andre tettsteder), og at tall fra boligpopulasjonen viser tydelig økning i antall leiligheter i 
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kommunene og også tildels høyere antall små boliger i Ski, Skedsmo og Bærum og at dette til 

en viss grad ser ut til å øke fra den tidlige perioden til den sene. Disse to egenskapene er tett 

sammenkoblet da leiligheter oftere er mindre og det er derfor forventet å finne disse 

egenskapene sammen. Et unntak er igjen Bærum øst, og til dels Asker øst der denne typen 

boliger er generelt mer spredt blant alle omsetningene, noe som igjen stemmer med nærheten 

urbane Oslo eller mer urbane deler av Bærum i Askers tilfelle. Siden kartene i de deskriptive 

analysene er basert på boligomsetninger og ikke absolutte tall for alle boliger i kommunene 

kan andelen boliger med mindre størrelse og leiligheter være et resultat av at leiligheter oftere 

selges. Dette kan være grunnet at yngre mennesker oftere bor i urbane områder og i leiligheter 

(Schwanen, Dijst & Dieleman 2005; Hjorthol 1998). Dette er en gruppe som i større grad er 

en livsfase hvor man flytter oftere (Clark & Onaka 1983; SSB 2010). Likevel viser kartene 

det generelle mønsteret i hvor disse leilighetsomsetningene er geografisk. Et poeng som kan 

være interessant i forhold til hvem som bosetter seg i slike områder er funnet av at gruppene 

som oftest flytter til kollektivknutepunkt, også er husholdningstypene som blir minst påvirket 

av urban form og at det dermed vil bli liten reell endring av reisevaner og transportmiddel til 

disse gruppene, fordi de allerede har en livsstil der de bruker kollektivtransport (Schwanen, 

Dijst & Dieleman 2005). 

Funnene i analysene i denne oppgaven har dermed til en viss grad bekreftet alle hypotesene i 

forskningsspørsmålene, med noen funn som ikke var helt forventet, men som er forståelige 

når man ser på konteksten, samt teorier og tidligere funn i empiriske analyser. Det ser ut til at 

boligprisene i regionbyene Asker, Sandvika, Ski og Lillestrøm er høyere enn i omlandet, men 

at dette kun gjelder i en kort avstand fra byene, før boligprisene igjen øker mot andre 

tettsteder eller byer. Samtidig ser man at påvirkningen av nærhet til Oslo er sterk og at denne 

effekten var sterkere enn forventet. Det er også en klyngedannelse av mindre boliger og 

leiligheter i regionbyene, selv om antallet av disse i forhold til andre boligtyper til dels kan 

tilskrives at det studeres omsetninger. Over tid ser man at strategier for fortetting i et 

flerkjernet mønster og ytterligere satsing på kollektivtransporttilbudet ser ut til å ha økt 

urbane kvaliteter og attraktiviteten til regionbyene og ført til sterkere prisøkning i regionbyene 

enn i omlandet. 

Sosial bærekraft er også en viktig del av begrepet bærekraftige byer og omfatter rettferdig 

fordeling av goder, som blant annet tilgang på rimelige boliger (Banister 2008). Flyttemønstre 

har begynt å vise tegn til ikke bare en re-urbanisering av indre by, men også en økende 
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urbanisering av forsteder som igjen viser at urbane områder har blitt mer attraktive 

(Champion 2001; Sturtevant & Jung 2011). Slike urbane områder tiltrekker seg spesielt yngre 

husholdninger (Schwanen, Dijst & Dieleman 2005), samt har begynt å tiltrekke husholdninger 

med høyere inntekt (Louf & Barthelemy 2016). At mer velstående husholdninger flytter til 

urbane områder som regionbyer kan føre til at boligprisene i disse områdene blir drevet opp 

ytterligere, og kan føre til demografisk endring og at noen grupper kan bli ekskludert fra disse 

områdene og starte en form for forstadsgentrifisering som har blitt observert i andre byer 

(Markley 2018; Paccoud & Mace 2018). Nedgangen i bilbruk skjer hovedsaklig i de samme 

gruppene som flytter til urbane bykjerner eller regionbyer med godt kollektivtilbud (Newman 

& Kenworthy 2015). Når de samme områdene i større grad tiltrekker seg velstående 

husholdninger og boligprisene i disse områdene øker kan dette føre til økt geografisk 

segregasjon hvor noen grupper ikke får god tilgang og tilgjengelighet på byregionens 

fasiliteter, tilbud og arbeidsplasskonsentrasjon, samt at strategier for å få ned bilbruk som 

høyere avgifter på eie og bruk av bil kan føre til at disse husholdningene i tillegg får økte 

reisekostnader og ytterligere dårlig tilgang på fasiliteter i de urbane senterne. Med planer for 

mer flerkjernet utvikling og ytterligere fortetting og urbanisering av regionbyene ser det ut til 

at dette er en tendens man kan komme til å se også i Norge. Når i tillegg prisnivået i 

regionbyene i forhold til omlandet rundt ser ut til å ha blitt høyere i 2015-2017 er det viktig og 

legge vekt på hvilke implikasjoner dette kan få for den sosiale bærekraften i byer. 

8.1 Videre forskning 

En svakhet i denne oppgaven kan være at avstandsvariabelen er basert på jernbanestasjonene 

og ikke hva som er midtpunktet i sentrum av regionbyene. Selv om regionbyene har 

jernbanestasjoner som ligger relativt nært senteret av byen kan det være en viss skjevhet i 

forhold til hva som regnes som kjernen i byen. For eksempel ligger Lillestrøm stasjon i 

utkanten av det som må regnes som kjernen i byen, og dette kan gi skjevheter ved at det kan 

være få eller ingen boligomsetninger eller boligomsetninger med lavere boligpriser i 

retningen fra jernbanestasjonen i motsatt retning fra bykjernen. Samtidig er 

jernbanestasjonene et bedre mål på om boligprisene øker ved nærhet til kollektivknutepunkt. 

Det kunne blitt gjennommført flere studier som så på ulike mål på sentralitet for å utforske om 

dette gir ulike resultat. 
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Andre studier bør også forsøke å se på andre mulige faktorer som kan påvirke til økte 

boligpriser i tettsteder og hva som utgjør forskjellen i de ulike sentrene. Forklaringsprosenten 

i regresjonsanalysene var relativt høy, men viser at det er noen forklaringsvariabler det ikke er 

tatt hensyn til i disse analysene. Man kan heller ikke se bort fra at det kan være 

bakenforliggende variabler som ikke er tatt hensyn til. Aspekter ved boliger som er antatt å 

påvirke boligpris som ikke er med i denne analysen er tomtestørrelse, hage, antall rom, etasje, 

peis, garasje, kvalitet på boligen, nærhet til motorvei, forurensning, oppfatninger av området 

og utsikt (Fallain & Jimenez 1985; Benson m.fl. 1998), og det kunne vært interessant å se 

studier som hadde med flere slike kontrollvariabler. Da for eksempel Vollen i Asker har en 

klynge av høyere boligpriser, kan det ikke være kun tilgjengelighet til bykjernen som utgjør 

dette hoppet i boligpriser. Videre studier kan for eksempel ta med og kontrollere for utsikt, 

oppfatninger av nabolagskvalitet eller bilbruk for å ta hensyn til aspekter som kan tenkes å 

påvirke boligprisene her. En annen faktor som kunne vært interessant er å undersøke 

ytterligere det demografiske aspektet ved regionbyene og om urbaniseringen av disse fører til 

demografisk endring eller opphopning av ressurssterke husholdninger.. 

Flere studier bør også gjøres på andre regionbyer i Norge og regionbyer i andre land for å 

undersøke om man finner samme mønster i andre geografiske kontekster. En studie av et 

begrenset antall regionbyer kan ikke forventes å automatisk kunne generaliseres til alle 

regionbyer. Hovedstaden kan ha en spesiell innflytelse på småbyene og tettstedene rundt, og 

slik kan funnene være annerledes i andre deler av landet, eller i byer med en mer polysentrisk 

urban form. Andre land vil kunne ha en helt annen økonomisk, politisk, historisk og kulturell 

kontekst som kan føre til blant annet ulike bystrukturer og boligmarkeder. 

Det kunne også være interessant å bruke flere ulike forskningsdesign som for eksempel 

triangulering, også kalt flermetodedesign der forskeren kombinerer kvalitativ og kvantitativ 

metode. Hvor stor andel av studiet hvor de ulike metodene tas i bruk er opp til forskeren, som 

for eksempel kan kombinere statistiske analyser med dybdeintervjuer (Ringdal 2007: 96-97). 

En slik forskningsstrategi kunne vært interessant for videre forskning på dette temaet, da 

kvantitativ metode er best egne for å forske direkte på prisendringer, men da det kunne vært 

interessant å få tilleggsinformasjon via intervjuer. For eksempel kunne det blitt gjennomført 

intervjuer med eiendomsmeglere i hvert av de relevante områdene. Disse ville ha verdifull 

dybdekunnskap om boligmarkedet i hvert av områdene som kunne gitt studie et ekstra ben å 

stå på. 
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Vedlegg 

 

Table 1: Regresjonskoeffisienter for Bærum øst, 2004-2006
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Table 2: Regresjonskoeffisienter for Bærum øst, 2015-2017 
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Table 3: Regresjonskoeffisienter for Asker øst, 2004-2006 
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Table 4: Regresjonskoeffisienter for Asker øst, 2015-2017 

 


